INSTITUTO IVOTI
Endereço: R. Pastor Ernesto Schlieper, 200
Sete de Setembro, Ivoti - RS, 93900-000
Telefone: (51) 3563-8600

Regulamento da VII Mostra de
Iniciação Científica do Instituto Ivoti
DATA: 27/06 e 28/06/2019
LOCAL: Auditório do Instituto Ivoti – Prédio central
CRONOGRAMA:
Montagem: 27/06 às 13:30
Abertura Oficial: 27/06 às 17h
Visitação público externo (Pais e visitantes): 27/06 das 17h às 21h
28/06 7:30 às 11:30 e das 15h às 18:30
Avaliações: 27/06 das 17h às 21h e 28/06 das 7:30 às 11:45
Divulgação dos Resultados: 28/06 às 18:30

OBJETIVOS:
Geral: Mediar e desenvolver a construção do conhecimento no processo de iniciação científica,
enfatizando a importância do desenvolvimento tecnológico vinculado à preservação ambiental, à
sustentabilidade e o comprometimento junto à sociedade.
Específicos:
● Promover o desenvolvimento científico de forma sistematizada;
● Oportunizar a iniciação científica;
● Qualificar o processo de aprendizagem;
● Desenvolver valores de ética e de cidadania;
● Promover a socialização do pensamento científico;

COMISSÃO ORGANIZADORA:
Direção: Everton Augustin e Vera Hoffmann
Coordenação: Bárbara Vier Mengue e Débora Nunes
Professores: Ailim Schwambach, Alessandra Machado, Eliani Rotert, Deise Rott e Simone Momberger

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:
Da formação de grupos e desenvolvimento do projeto:
- Participarão da VII Mostra de Iniciação Científica do Instituto Ivoti todos os alunos matriculados no 2º ano
dos cursos médio e normal;
- Os alunos organizarão seu grupo, por critério de afinidade e disponibilidade de horários, no intuito de
melhor atender as particularidades dos integrantes (horário, deslocamento...);
- Os grupos deverão ter no máximo três (3) alunos, conforme a ficha de inscrição; para facilitar a
organização das orientações, os grupos deverão ser formados por alunos da mesma turma.
- Alunos Intercambistas deverão participar dos grupos, já que os mesmos participarão de todas as etapas
do trabalho, exceto da apresentação final, por ocorrência do intercâmbio; o grupo deve ter pelo menos
UM representante nos dias de avaliação e visitação da VII Mostra de Iniciação Científica.
- Cada grupo terá um orientador (professor designado pela comissão organizadora); o grupo poderá
escolher um coorientador (professor ou profissional da área de pesquisa do seu trabalho) para auxiliar em
questões mais técnicas da pesquisa; o coorientador não receberá pagamento pelo auxílio prestado; o
coorientador receberá certificado de coorientação no trabalho, se assim o desejar.
- Todos os grupos deverão desenvolver ao longo do projeto: um plano de pesquisa, um caderno de campo,
um portfólio, relatório final e banner;
● Plano de pesquisa: deverá ser enviado por e-mail ao seu orientador até 22/03, seguindo as
orientações trabalhadas em aula durante o segundo semestre de 2018 e com alterações e
correções sugeridas na defesa do plano de trabalho em realizada em novembro/2018;
● Caderno de campo: trazer em todos os encontros com o orientador. Deve estar na mesa
durante a apresentação do trabalho na Mostra.
● Portfólio: trazer em todos os encontros com o orientador. Deve estar na mesa durante a
apresentação do trabalho na Mostra.
● Relatório: deverá ser enviado por e-mail ao seu orientador até 01/06, conforme o modelo
disponibilizado no site da escola, e após aprovação, impresso em duas vias, cada uma
encadernada, para entregar aos avaliadores durante a Mostra de Iniciação Científica;
● Banner: deverá ser enviado por e-mail ao seu orientador até 14/06. Após aprovação, deverá
ser enviado para a gráfica, até 21/06, onde farão a impressão do banner no tamanho padrão
de feiras internacionais (0,90 larg. x 1,20 alt.). Obs: o custo do banner deve ser dividido
entre os componentes do grupo de trabalho.
● Desistências apenas serão aceitas mediante transferência escolar.

Da Orientação de trabalhos:
* os alunos deverão comparecer para atendimento com seus orientadores, conforme horário da
convocação que receberão do professor orientador. Tal convocação deve ser assinada pelo responsável e
devolvida ao orientador.
* Cada grupo terá, no máximo, 5 encontros com o professor orientador; isso significa que esses encontros
devem ser bem aproveitados e, portanto, os grupos devem organizar-se para isso.
* Cada atendimento realizado pelos orientadores será registrado em ata que deve ser assinada por todos
os presentes :

Do processo avaliativo do desenvolvimento dos trabalhos:
* Os alunos receberão conceito no 2º trimestre nas disciplinas da área de Ciências da Natureza; o professor
orientador de outra área poderá atribuir um conceito extra no segundo trimestre ao grupo orientado.

* Critérios de Avaliação:
* Comprometimento: presença nos encontros marcados pelo orientador e trabalho extraclasse, manter o
caderno de campo e portfólio sempre atualizado.
* Pontualidade na entrega das tarefas de acordo com o cronograma.
* Qualidade e criatividade no desenvolvimento do plano de pesquisa, caderno de campo, relatório,
portfólio, banner, apresentação oral e estande. Todos os registros e material deverão estar de acordo com
as normas ABNT e estabelecidas pela comissão, presentes nos documentos disponibilizados no site da
escola ao longo do processo.
Regras de apresentação durante a Mostra:
* Vestimenta: Por se tratar de um evento formal, o cuidado com o vestuário se faz necessário. Por esse
motivo, os expositores deverão utilizar durante todo o período da Mostra, calça jeans e camisa/camiseta.
O crachá entregue pela comissão organizadora deverá ser utilizado durante a apresentação do trabalho,
todo os dias da Mostra;
Do Processo Avaliativo dos trabalhos na Mostra:
O processo avaliativo ocorrerá durante a VII Mostra de Iniciação Científica do Instituto Ivoti, por
profissionais graduados, alunos de graduação, profissionais ligados a universidades ou empresas,
convidados pela equipe de professores do Instituto Ivoti. Poderão ser convidados alunos dos terceiros anos
do Instituto Ivoti para avaliadores.
Critérios de Avaliação:
Pesquisa:
✓ Aplicação do Método Científico (utilização das normas ABNT)
✓ Criatividade e Inovação
✓ Valor Social
✓ Aplicabilidade
✓ Contribuição à Ciência
✓ Plágio e ética na pesquisa
Apresentação Oral e Escrita:
✓ Postura
✓ Oralidade
✓ Domínio do assunto
Apresentação Visual:
✓ Destaque dos dados mais relevantes
✓ Organização
✓ Recursos
✓ Clareza e objetividade
Premiação
- Certificados de participação a todos os alunos presentes na Mostra;
- Medalhas:
● 1º, 2º e 3º lugar
● Melhor Banner
● Melhor Apresentação oral
● Melhor Apresentação do estande

● Melhor Relatório
● Melhor Caderno de Campo
- Credenciamentos: cabe à comissão organizadora avaliar os trabalhos premiados, para receber o
credenciamento, conforme os critérios estabelecidos nas diferentes feiras:
● Mostratec** (1 vaga) – 1º lugar na classificação geral da VII Mostra de Iniciação Científica do
Instituto Ivoti.
● MostraClak** (1 vaga) - 2º lugar na classificação geral da VII Mostra de Iniciação Científica do
Instituto Ivoti.
● Fórum da Rede Sinodal (1 vaga) – 3 º lugar na classificação geral da VII Mostra de Iniciação
Científica do Instituto Ivoti.

** Condicionado a aprovação da inscrição do trabalho no modo feira afiliada, conforme informativo a ser
recebido junto ao credenciamento.

OBS1: A ordem de premiação estará sujeita a reorganização, por conta da comissão organizadora da VII
Mostra de Iniciação Científica do Instituto Ivoti, conforme as características do projeto ganhador
com as particularidades de cada feira.
OBS: o valor das inscrições nas feiras credenciadas é de responsabilidade da escola
OBS: As despesas com transporte são de responsabilidades dos ganhadores.

Casos especiais: serão julgados pela comissão organizadora, mediante solicitação do professor
orientador.

Ivoti, 01 de março de 2019.

