REGULAMENTO MOSTRATEC JÚNIOR
EDUCAÇÃO INFANTIL1

1 DENOMINAÇÃO
A Mostra de Trabalhos de Iniciação Científica da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, neste regulamento denominada MOSTRATEC JUNIOR
2018, é organizada pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da
Cunha. Em 2018, acontece a 8ª edição do evento.

2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Evento: MOSTRATEC JÚNIOR 2018 – Mostra de Trabalhos de Iniciação
Científica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
Realização: Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha
Período de realização: 23 a 25 de outubro de 2018
Público Alvo: Alunos e professores da Educação Infantil das Feiras Afiliadas.
Local: FENAC – Centro de Evento e Negócios

3 OBJETIVOS
- Incentivar a iniciação científica na Educação Básica e possibilitar a
divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos, oportunizando a produção
e a socialização do conhecimento.
- Estimular a imaginação e a curiosidade através da pesquisa, possibilitando o
surgimento de futuros pesquisadores.
- Possibilitar aos alunos e professores a integração com estudantes e colegas
de outras instituições de ensino de modo a ampliar suas relações e
possibilitar o contato com outras culturas.
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Este regulamento trata especificamente da participação de projetos da Educação Infantil. Os
projetos
do
Ensino
Fundamental
tem
regulamento
próprio.
Verificar
em
http://www.mostratec.com.br/sites/default/files/regulamento_2_2018.pdf.

4 PARTICIPAÇÃO
4.1 Critérios para Professores e Alunos
a) Entregar documentação no credenciamento: (1) CONTRATO DE
CONVIVÊNCIA E FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO (modelo no site da
Mostratec Júnior) com as devidas assinaturas, e o (2) COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO.
b) Estar presente no estante no dia e horários estipulados para a
apresentação do projeto (Alunos acompanhados de um Professor Orientador).
4.2 Critérios para os trabalhos
a) Cada trabalho deve ter 1 (um) professor orientador e poderá ter 1 (um)
coorientador.
b) A escolha do tema é de inteira responsabilidade das equipes, com o auxílio
do professor.
c) Os trabalhos deverão ser desenvolvidos pelos alunos e estar de acordo com
o projeto pedagógico da escola.
d) Fica proibida toda e qualquer atividade que possa colocar em risco a
integridade das pessoas, do espaço físico e do patrimônio do local de
realização da Mostra.
e) Os trabalhos devem ser desenvolvidos de acordo com as Orientações para
Trabalhos de Pesquisa no Ensino Fundamental e Regras de Exposição e
Segurança da Pesquisa, definidas pela MOSTRATEC JÚNIOR, publicadas
no site da Mostratec, Eventos Integrados, Mostratec Júnior.

5 INSCRIÇÕES
O link com a ficha de inscrição específica da Educação Infantil será
enviado por e-mail para o responsável pela Feira de Ciências afiliada à
Mostratec Júnior à qual o projeto de Educação Infantil está vinculado.

Caso o trabalho tenha sido realizado por uma turma, no máximo 5
(cinco) alunos deverão ser inscritos, e, durante a MOSTRATEC JÚNIOR, esses
estudantes deverão permanecer no estande durante o dia e horário previsto
para apresentação do trabalho ao público.
O projeto inscrito recebe certificado de participação na MOSTRATEC
JÚNIOR.
É de responsabilidade exclusiva dos participantes a autoria e a
veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição junto à Comissão
Organizadora.
5.1 Número de vagas
A Mostratec Júnior 2018 terá 72 vagas para apresentação de trabalhos
da Educação Infantil, distribuídas de acordo com o acordado no processo de
afiliação de Feiras de Ciências à Mostratec Júnior, que levou em consideração
o

número

de

escolas

inscritas,

o

número

de

feiras

afiliadas,

a

representatividade dos municípios e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
5.2 Período de inscrições
O período de inscrição para a Educação Infantil será de 31 de agosto
de 2018 até o dia 28 de setembro de 2018. Feiras que ocorrem após a data
final devem entrar em contato com a secretaria da Mostratec Júnior pelo e-mail
mostratec.junior@liberato.com.br.

5.3 Divulgação

No dia 08 de outubro de 2018, será feita a publicação final dos
trabalhos da Educação Infantil que participarão da MOSTRATEC JÚNIOR 2018
(no site da MOSTRATEC JÚNIOR), com o respectivo dia de apresentação (23,
24 ou 25 de outubro de 2018).

5.4 Pagamento
O valor da taxa de inscrição para a participação na Mostratec Júnior
Infantil é individual (alunos expositores, orientadores e coorientadores): R$
30,00 (trinta reais) e contempla material do evento (camiseta, lanche e crachá).
O comprovante de pagamento deve ser enviado para o e-mail
mostratec.junior@liberato.com.br e apresentado no dia do credenciamento.
As formas de pagamento são depósito bancário e empenho (prefeituras). As
orientações relativas ao depósito bancário serão encaminhadas por e-mail para
os projetos com participação confirmada.

6 PROGRAMAÇÃO
DIA
23/10/18 - terça-feira

24/10/18- quarta-feira

25/10/18-quinta-feira

HORÁRIO

ATIVIDADE

10h às 12h

Credenciamento e Montagem
do Estande – GRUPO 1*

13h30min às 16h30min

Apresentação e Avaliação

16h30min às 17h

Lanche

17h às 18h

Cerimônia de Premiação da
Educação Infantil

18h às 20h
10h às 12h

Desmontagem
Credenciamento e Montagem
do Estande – GRUPO 2*

13h30min às 16h30min

Apresentação e Avaliação

16h30min às 17h

Lanche

17h às 18h

Cerimônia de Premiação da
Educação Infantil

18h às 20h
10h às 12h

Desmontagem
Credenciamento e Montagem
do Estande – GRUPO 3*

13h30min às 16h30min

Apresentação e Avaliação

16h30min às 17h

Lanche

17h às 18h

Cerimônia de Premiação da
Educação Infantil

18h às 20h

Desmontagem

Para a apresentação os projetos foram organizados três grupos distintos
conforme a data de apresentação. Será realizado um rodízio (24 projetos por
dia) para que um maior número de projetos da Educação Infantil possa
participar. A partir do dia 08 de outubro de 2018 será divulgado no site da
http://www.mostratec.com.br/pt-br/eventos-paralelos/mostratec-junior o GRUPO
ao qual cada projeto pertence. Não deixe de consultar.
7 EXPOSIÇÃO
7.1 Credenciamento
No dia do credenciamento, conforme a programação acima divulgada, o
professor orientador responsável pelo projeto deverá dirigir-se ao estande da
organização da Mostratec Júnior para retirar o material da feira e receber
orientações sobre a montagem do estande. Também será o momento de
entregar os documentos solicitados (conforme item 4.1 a).

7.2 Montagem

O espaço do estande é 100 cm x 200 cm. A mobília disponibilizada para
o interior do estande será composta de: uma mesa, cadeiras escolares e um
ponto de energia elétrica de 220 volts. Não será permitido utilizar espaço
além do estabelecido neste item. Para a realização da montagem é dever
do professor orientador observar as Regras de Exposição e Segurança da
Pesquisa.

Importante: Os expositores devem providenciar todo o material necessário
para a montagem e exposição visual de seu trabalho, pois a Comissão
Organizadora não se responsabilizará pelo fornecimento de equipamentos.
A organização da Mostratec não garante o funcionamento de rede de

internet – wifi. É prudente que as apresentações não dependam de
internet.
7.3 Responsabilidades dos participantes
a) Montar a exposição do trabalho de pesquisa no local designado.
b) Realizar o transporte, a instalação e a remoção do material exposto,
conforme o cronograma de datas estabelecido pela Comissão Organizadora.
c) Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e materiais, bem
como pela limpeza e a ordem no estande durante a realização da
MOSTRATEC JÚNIOR 2018.
d) Manter, no estande, constantemente, membros da equipe durante os
horários de visitação pública.
e) Apresentar-se devidamente identificado com o crachá do evento 10 minutos
antes do início da visitação previsto no cronograma.
f) Os Professores Orientadores serão responsáveis por seus alunos durante a
realização da MOSTRATEC JÚNIOR 2018 e deverão permanecer no local
durante toda a Mostra.

8 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
A avaliação dos projetos será um momento de apreciação e visitação de
profissionais da área da Educação e/ou estudantes convidados pela Comissão
da Mostratec Júnior, não sendo prevista avaliação classificatória.

9 PREMIAÇÃO

Todos os estudantes da Educação Infantil que participarem da
apresentação do projeto na Mostratec Júnior e cerimônia de premiação
receberão uma medalha da Mostratec Júnior.

A Cerimônia de Premiação da Educação Infantil será realizada a cada
dia, após o lanche, das 17h até 18h, no Centro de Eventos da Fenac.

10 PENALIDADES

A não observância das normas estabelecidas neste Regulamento e o
não comprometimento com a qualidade da apresentação do trabalho implicarão
em advertência.
11 DISPOSIÇÕES GERAIS

Casos especiais e/ou omissos neste Regulamento serão avaliados e
dirimidos pela Comissão Organizadora.
O preenchimento e o encaminhamento da ficha de inscrição
representam, da parte dos participantes, a concordância e o aceite de todas as
normas contidas neste Regulamento.
Novo Hamburgo, agosto de 2018.
Comissão Organizadora
Mostratec Júnior 2018

