FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
Rua Inconfidentes, 395 - Caixa Postal 621 - Novo Hamburgo - RS - CEP 93340-140
Fone: (51) 3584-2000- Fax: (51) 3584-2008 - CNPJ nº 91.683.474/0001-30
e-mail: feicit@liberato.com.br
URL: http://www.liberato.com.br
EDITAL
20ª FEICIT - Feira Interna de Ciências e Tecnologia 2016

1 OBJETIVO
Apresentar à comunidade a produção de trabalhos científicos e/ou de investigação dos alunos da
Instituição, nas diversas áreas do conhecimento do ensino médio e profissionalizante.
2 PERÍODO
A 20ª FEICIT será realizada nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2016.
3 HORÁRIO
Dia
28/09 (quarta)

Horário

Atividade

13h às 20h

Montagem de estandes

20h30

Abertura

20h30 às 21h30

Visitação e Avaliação

8h às 12h
29/09 (quinta)

14h às 18h

Visitação e Avaliação

19h às 21h30

30/09 (sexta)

8h às 12h

Visitação e Avaliação

14h às 19h30

Visitação

16h

Entrega do resultado classificação da
Mostratec pelos Coordenadores de Curso

a partir das 19h30

Desmontagem

20h30

Premiação

Categoria

4 LOCAL
Módulo Desportivo Cultural.

5 INSCRIÇÃO
As inscrições dos trabalhos devem ser feitas das 9 horas do dia 01 de setembro às 21 horas do dia 15 de
setembro de 2016, através do site da Fundação Liberato (www.liberato.com.br).

6 CATEGORIAS
Poderão ser inscritos trabalhos de alunos regularmente matriculados, desenvolvidos nas disciplinas de
ensino médio e profissionalizante, enquadrando-se em uma das modalidades a seguir.
6.1 DIURNO
Para alunos regularmente matriculados nos cursos do diurno:
a) Categoria Mostratec: trabalhos que concorrem à vaga na Mostratec; individuais ou em grupo (com, no
máximo, três alunos); inscritos no Comitê de Ética e Segurança na Pesquisa (CESP); orientação de um
professor da Escola; indicação pelo curso. O CESP aprovará ou não o projeto encaminhado até 29 de abril.
Antes dessa data, se necessário, os alunos serão acionados para regularizar a documentação.
Liberato
uma escolha, um caminho, um futuro

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
Rua Inconfidentes, 395 - Caixa Postal 621 - Novo Hamburgo - RS - CEP 93340-140
Fone: (51) 3584-2000- Fax: (51) 3584-2008 - CNPJ nº 91.683.474/0001-30
e-mail: feicit@liberato.com.br
URL: http://www.liberato.com.br
b) Categoria Iniciação Científica: trabalhos com metodologia científica que concorrem à premiação
específica; individuais ou em grupo (com, no máximo, quatro alunos), inscritos no Comitê de Ética e
Segurança na Pesquisa (CESP) até 05 de agosto; orientação de um professor da Escola; dividida em duas
modalidades:
Modalidade A: projetos de alunos de 1ª e 2ª séries, sob orientação de um professor da Escola.
Modalidade B: projetos de alunos de 3ª e 4ª séries, sob orientação de um professor da Escola.
c) Categoria Mostra de Criatividade: trabalhos de diversas áreas (maquetes, trabalhos artísticos, materiais
confeccionados etc.) que não seguem metodologia científica; concorrentes à premiação específica;
individuais ou em grupos (com, no máximo, quatro alunos), sob a coordenação de um professor da escola.
6.2 NOTURNO
Para alunos regularmente matriculados nos cursos do noturno.
a) Categoria Mostratec: trabalhos que concorrem à vaga na Mostratec; individuais ou em grupo (com, no
máximo, três alunos); inscrição no Comitê de Ética e Segurança na Pesquisa (CESP) até o dia 05 de
agosto; orientação de um professor da Escola; indicação pelo curso.
b) Categoria Iniciação Científica: trabalhos com metodologia científica que concorrem à premiação
específica; individuais ou em grupo (com, no máximo, quatro alunos); inscritos no Comitê de Ética e
Segurança na Pesquisa (CESP) até 05 de agosto; orientação de um professor da Escola.
c) Categoria Mostra de Criatividade: trabalhos de diversas áreas (maquetes, trabalhos artísticos,
materiais confeccionados etc.) que não seguem metodologia científica; concorrentes à premiação
específica; individuais ou em grupos (com, no máximo, quatro alunos), sob a coordenação de um
professor da escola.
7 NÚMERO DE TRABALHOS

Categoria MOSTRATEC

DIURNO
80 (20 por curso)

NOTURNO
16 (02 por curso)

Categoria Iniciação Científica

16 (04 por curso)

08 (01 por curso)

Categoria Mostra de Criatividade

Ilimitado

Ilimitado

a)

Se as vagas da Categoria Mostratec,
trabalho de outro curso, respeitando-se
março de 2016, em reunião com os
Automotiva, 3. Química, 4. Design, 5.
Informática para Internet.

por curso, não forem preenchidas, abrir-se-ão vagas para
a ordem de suplência, conforme sorteio realizado dia 22 de
coordenadores dos cursos: 1. Eletrônica, 2. Manutenção
Mecânica, 6. Segurança do Trabalho, 7. Eletrotécnica, 8.

b)

Se ainda assim as vagas da Categoria Mostratec não forem preenchidas, abrir-se-ão vagas para a
Categoria Iniciação Científica, respeitando-se o número de vagas para cada curso, sempre que
possível, e a ordem de inscrição.

c)

O número de vagas para a Categoria Mostra de Criatividade é ilimitado, dependendo, apenas, da
disponibilidade de espaço.

Os alunos que efetuarem a sua inscrição devem aguardar a confirmação através da lista dos trabalhos
selecionados para participar da 20ª FEICIT, que será divulgada no dia 19 de setembro, a partir das 10h, no
saguão principal e na página da Liberato na Internet.
8 ÁREAS DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS
Biologia Celular e Molecular, Microbiologia; Bioquímica e Química; Ciências Animais e das Plantas; Ciências da
Computação; Ciências Planetárias e Terrestres, Matemática e Física; Ciências Sociais, Comportamento e Arte;
Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecânica; Engenharia e Materiais; Gerenciamento do
Meio Ambiente; Ciências Ambientais; Medicina e Saúde.
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9 EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
Todos os trabalhos serão montados de acordo com os seguintes critérios.
a)

Categoria Mostratec: espaço de 2mx1m para exposição; uso de estande de papelão (padrão da APM
ou similar) ou banner; impossibilidade de quaisquer materiais colados nas divisórias; disponibilização
do material de registro da pesquisa (caderno de campo, relatório) de acordo com as exigências do
curso.

b)

Categoria Iniciação Científica: espaço de 2mx1m para exposição; uso de estande de papelão
(padrão da APM ou similar) ou banner; impossibilidade de quaisquer materiais colados nas divisórias;
disponibilização do caderno de campo e uma cópia do Relatório ou do Plano de Pesquisa no estande.

c)

Categoria Mostra de Criatividade: trabalhos de exposição, de diversas áreas; serão disponibilizados
painéis e bancadas para colagem de material, de acordo com a necessidade de cada trabalho, a partir
das informações dadas na inscrição; não há necessidade de apresentação oral, apenas exposição
do material.

Após a premiação, cada grupo fica responsável pela desmontagem e limpeza do seu estande.
Salienta-se que não serão disponibilizados quaisquer recursos multimídia. Havendo necessidade de
utilização, os equipamentos e sua instalação devem ser providenciados pelo expositor e ficar sob sua
responsabilidade.
10 PREMIAÇÃO
10.1 DIURNO
a) Categoria Mostratec: os 14 (quatorze) primeiros colocados de cada curso receberão como premiação o
credenciamento para participar da Mostratec 2016.
Observação: se entre os 14 (quatorze) classificados de cada curso houver desistência, a vaga será
preenchida pelo suplente do mesmo curso. Se ainda assim houver mais vagas na Mostratec, essas serão
preenchidas obedecendo a seguinte ordem, conforme sorteio realizado dia 22 de março de 2016, em
reunião com os coordenadores dos cursos: 1. Eletrotécnica, 2. Mecânica, 3. Eletrônica, 4. Química,
sucessivamente, considerada a ordem crescente de classificação dos suplentes, também por curso.
b) Categoria Iniciação Científica: os 03 (três) primeiros trabalhos classificados em cada modalidade
receberão medalhas.
Possibilidade de credenciamento para a participação de 01 (um) ou mais projetos em feiras (a definir) para
trabalhos aprovados pelo CESP, com as melhores pontuações, e que atendam aos critérios estabelecidos
pelas feiras. Maiores informações serão divulgadas posteriormente.
c) Categoria Mostra de Criatividade: os 03 (três) primeiros trabalhos classificados receberão medalhas.
10.2 NOTURNO
a) Categoria Mostratec: o primeiro colocado de cada curso receberá como premiação o credenciamento
para participar da Mostratec 2016.
Observação: se entre os 08 (oito) classificados dos cursos do noturno houver desistência, a vaga será
preenchida pelo suplente do mesmo curso. Caso não haja suplente do curso para a vaga na Mostratec,
essa será preenchida obedecendo a seguinte ordem dos cursos, conforme sorteio realizado dia 22 de
março de 2016, em reunião com os coordenadores dos cursos: 1. Eletrônica, 2. Manutenção Automotiva, 3.
Química, 4. Design, 5. Mecânica, 6. Segurança do Trabalho, 7. Eletrotécnica, 8. Informática para Internet,
sucessivamente, considerada a ordem crescente de classificação dos suplentes, também por curso.
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b) Categoria Iniciação Científica: os 03 (três) primeiros trabalhos classificados receberão medalhas.
Possibilidade de credenciamento para a participação de 01 (um) ou mais projetos em feiras (a definir) para
trabalhos aprovados pelo CESP, com as melhores pontuações, e que atendam aos critérios estabelecidos
pelas feiras. Maiores informações serão divulgadas posteriormente.
c) Categoria Mostra de Criatividade: os 03 (três) primeiros trabalhos classificados receberão medalhas.
Todos os alunos expositores receberão certificado de participação.
11 AVALIAÇÃO
A avaliação dos trabalhos será realizada com a seguinte sistemática.
a) Categoria Mostratec: o processo é de responsabilidade de cada curso; na sexta-feira, dia 30, até às
16h, o coordenador entrega a lista dos classificados (em ordem alfabética) e dos suplentes (em ordem de
classificação) à Comissão da FEICIT.
b) Categoria Iniciação Científica: banca especial para avaliação dos trabalhos, durante a Feira, formada
por professores da Instituição e/ou convidados designados pela Comissão Organizadora da 20a FEICIT.
c) Categoria Mostra de Criatividade: a avaliação dos trabalhos de exposição será realizada pelos
integrantes da Comissão Organizadora da 20ª FEICIT e servidores convidados durante a Feira.
12 CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Novo Hamburgo, abril de 2016.

Inaciane Teixeira da Silva
Coordenadora da 20ª FEICIT

Platão Gonçalves Terra Neto
Vice-coordenador da 20ª FEICIT

Liberato
uma escolha, um caminho, um futuro

