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REGULAMENTO DA XII FEIRA DE CIÊNCIAS DO IFMG - CAMPUS
BAMBUÍ

A XIII Feira de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais (IFMG) - Campus Bambuí tem por objetivo oportunizar a divulgação de conhecimentos
produzidos em contextos escolares de educação básica a toda a comunidade. Além de discentes dos
níveis fundamental e médio, o evento envolve licenciandos, professores, orientadores e supervisores
partícipes do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa
Residência Pedagógica, ambos fomentados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

O evento integra a XIII Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG - Campus Bambuí que
acontecerá entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021 de maneira virtual. O tema
desta edição é “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”.

A XIII Feira de Ciências oportunizará a submissão gratuita de trabalhos, na modalidade de
resumo simples, conforme os critérios apresentados a seguir.

1. INSCRIÇÕES

1.1 A XII Feira de Ciências do IFMG/Campus Bambuí está aberta à participação de alunos e
professores das escolas de ensino fundamental e médio da rede pública e privada da cidade de
Bambuí-MG e região.

1.2. Cada equipe deverá ser composta por pelo menos 01 (um) orientador responsável, que pode ser
um professor ou bolsista do PIBID e/ou da Residência Pedagógica, e por até 05 (cinco) alunos da
instituição de ensino. Os bolsistas devem ser orientados pelos supervisores e preceptores dos seus
projetos.

1.3. Não há limite de número de projetos por orientador responsável, mas cada aluno poderá
participar de apenas um único projeto.

1.4. A inscrição dos trabalhos para a exposição na XII Feira de Ciências será realizada
exclusivamente pelo orientador responsável.

1.5. O período para inscrição será entre os dias 08 de setembro e 01 de outubro de 2021, por meio
do formulário eletrônico https://forms.gle/3v9mEyd3CTCs54TC6.

1.6. Atenção: Os autores são legalmente responsáveis por todo o seu conteúdo, juntamente com seu
Orientador. O IFMG Campus Bambuí é isento de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo do
trabalho que for divulgado e/ou publicado por qualquer meio de comunicação do evento (programa,
certificado, e-mail, pôster, site, livro eletrônico e outros), pelos autores ou por terceiros. Todos os
autores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do trabalho e concordar em ter seu nome
inserido como autor ou orientador.

https://forms.gle/3v9mEyd3CTCs54TC6
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 4. DA SELEÇÃO

4.1. Serão selecionados apenas 50 trabalhos para serem apresentados na XII Feira de Ciências do
IFMG - Campus Bambuí.

4.2. Os trabalhos serão avaliados por membros de um Comitê de Avaliação composto por
professores do IFMG - Campus Bambuí.

4.3. Os critérios de seleção dos trabalhos levarão em conta o consenso entre os membros do Comitê
de Avaliação a respeito da relevância e pertinência ao tema, contribuição para sociedade e para a
comunidade acadêmica em relação à popularização da Ciência, coerência e coesão acerca das
informações prestadas, qualidade ortográfica e gramatical.

4.4. Serão selecionados para apresentação na XII Feira de Ciências os trabalhos que obtiverem as
melhores notas.

 5. DA APRESENTAÇÃO

5.1 Todos os trabalhos submetidos e aceitos serão apresentados através da plataforma Padlet na forma de
pôster eletrônico (e-pôster).

5.2 Os e-pôsteres deverão seguir as normas e modelo disponível no site do evento.

5.3 O upload dos e-pôsteres deverá ser realizado conforme o cronograma - Anexo I.

5.4 Após análise da Comissão Avaliadora, os e-pôsteres que necessitarem de correções e/ou adequações
deverão ser novamente submetidos num prazo máximo de 7 (sete) dias a contar do recebimento da avaliação
por e-mail.

5.5. Farão jus ao certificado todos os que apresentarem trabalhos.

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.1. O ato de inscrição dos trabalhos implica na integral aceitação por parte dos inscritos dos termos
deste Regulamento.

6.2. Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos sobre a XII Feira de Ciências
entre em contato por meio do e-mail feiradeciencias.bambui@ifmg.edu.br.

6.3. Casos omissos serão avaliados e julgados pela Comissão Organizadora.

ANEXO I - CRONOGRAMA

Submissão dos Trabalhos 08/09/2021 a 01/10/2021

Avaliação dos resumos Até 19/10/2021
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Correção e re-submissão dos resumos 7 dias a partir do recebimento do parecer da
avaliação por e-mail.

Envio dos Pôsteres 7 dias a partir do aceite do trabalho

Correção e re-submissão dos Pôsteres 7 dias a partir do recebimento do parecer da
avaliação por e-mail.

XIII Feira de Ciências 03/12/2021


