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REGULAMENTO MOSTRATEC JÚNIOR 

ENSINO FUNDAMENTAL e EDUCAÇÃO INFANTIL 

1 DA REALIZAÇÃO DO EVENTO 

1.1 A Mostra de Trabalhos de Iniciação Científica da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, neste regulamento denominada MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021, é uma 
realização da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, localizada na 
cidade de Novo Hamburgo – RS. 

1.2 A MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 ocorrerá em plataforma on-line de 26 a 28 de 
outubro de 2021. 

1.3 A MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 terá as seguintes vagas para apresentação de 
pesquisas: sendo 100 (cem) para alunos da Educação Infantil e 250 (duzentas e cinquenta) 
para alunos do Ensino Fundamental e EJA (EF), contemplando projetos classificados por 
meio de feiras afiliadas e por processo de seleção. 

1.4 O valor da taxa de participação da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 é individual, e 
será utilizado exclusivamente para custear as despesas do evento e obedecerá às 
modalidades a seguir: 

– escolas públicas: R$ 40,00 (por aluno ou orientador) 

– escolas privadas: R$ 50,00 (por aluno ou orientador) 

– escolas públicas e privadas de outros países: US$ 50,00 (por aluno ou orientador) 

2 DOS OBJETIVOS 

- Incentivar a iniciação científica em escolas do ensino fundamental 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 de outras instituições 
de ensino, de modo a ampliar suas relações e possibilitar o contato com outras culturas. 

3 DA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 projetos de pesquisa científica 
ou tecnológica que atendam os itens abaixo: 

3.1 Categorias para participação 

Os alunos poderão participar conforme as seguintes categorias: 
 

- EDUCAÇÃO INFANTIL; 

- CATEGORIA 1: 1º ano ao 3º ano do Ensino Fundamental; 

- CATEGORIA 2: 4º ano ao 6º ano do Ensino Fundamental; 

- CATEGORIA 3: 7º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

- CATEGORIA EJA: todos os níveis da educação de jovens e adultos. 
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3.2 Critérios para os trabalhos 

a) Cada trabalho deve ter um(a) professor(a) orientador(a) e poderá ter um(a) professor(a) 
coorientador(a). 

b) Cada trabalho poderá ter até 4 (quatro) alunos(as) inscritos na Educação Infantil e 
também na Categoria 01 do Ensino Fundamental, e até 3 (três) alunos(as) inscritos nas 
Categorias 02, 03 e EJA do Ensino Fundamental, sendo que todos devem ser autores dos 
trabalhos. 

c) É de responsabilidade exclusiva dos participantes a autoria e a veracidade das 
informações fornecidas no ato da inscrição. 

4 DA PARTICIPAÇÃO 

Para participar da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 há duas maneiras: 

4.1 Projetos credenciados por feira afiliada 

Os projetos credenciados por meio de feira afiliada à MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021  
devem atender a todos os critérios estabelecidos neste regulamento e observar o prazo de 
inscrição (de 15/07/2021 a 27/09/2021).  

4.2 Processo de seleção 

É possível submeter o projeto no processo de seleção direta de 15/07/2021 a 27/08/2021 
e aguardar a publicação dos projetos selecionados. 

A seleção dos trabalhos inscritos pelo site será realizada pela Comissão Organizadora 
da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021, com base nos dados do projeto informados na Ficha 
de Inscrição, considerando a representatividade (rede pública e privada de ensino; e 
internacional). A seleção será feita mediante a existência de vagas. 

 A Comissão Organizadora poderá solicitar, a seu critério, informações adicionais aos 
inscritos durante o período de seleção, para maiores esclarecimentos. 

Importante: Para participar desse processo, deve haver inexistência de feira de ciências 
(municipal/estadual) afiliada à MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 na localidade de origem 
do projeto, na qual este possa ter participado e concorrido a credenciamento. 

5 DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS FINALISTAS 

A Comissão Organizadora da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 divulgará os projetos 
finalistas no site (www.mostratec.com.br) no mínimo 1 (UMA) semana antes do evento. 

6 DA APRESENTAÇÃO EM PLATAFORMA VIRTUAL 

6.1. A avaliação dos projetos ocorrerá em ambiente virtual e será constituída de plano de 
pesquisa, vídeo e banner, e poderá contemplar também uma avaliação virtual síncrona. 

6.2. Os avaliadores serão definidos pela Comissão Organizadora MOSTRATEC Júnior 
Virtu@l 2021, sem vínculo com as escolas participantes. 

7 DA PREMIAÇÃO 

 A cerimônia de premiação será online e seguirá o cerimonial previsto pela Comissão 
Organizadora, conforme o cronograma. 
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 Todos os trabalhos participantes da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 receberão 
certificados de participação que serão enviados posteriormente. 
 Os estudantes e orientadores dos projetos inscritos e premiados receberão uma 
medalha da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 e o certificado de premiação.  

7.1 Trabalho Destaque Popular 

 Separadamente da premiação da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021, durante o evento, 
a comunidade escolherá o Trabalho Destaque Popular entre todas as categorias de 
premiação. O projeto vencedor receberá certificado de premiação. 

7.2 Trabalhos Premiados 

 Os projetos têm a possibilidade de receber três tipos de premiação distintas. Dessa 
forma, é possível que um mesmo projeto seja contemplado com premiação em mais de 
uma modalidade. 

7.3 Premiação da Mostratec Júnior 

 A organização da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 premiará no mínimo 20% dos 
trabalhos participantes em cada categoria (1, 2, 3 e EJA), conforme pontuação obtida no 
processo de avaliação. Os trabalhos premiados serão distribuídos proporcionalmente em 
colocações do 1º ao 4º lugar, recebendo medalhas e certificados de premiação. 

 No caso de projetos multisseriados, que incluam estudantes de categorias diferentes, 
será considerada, para efeito de premiação, a categoria que contemple o ano escolar do 
estudante mais avançado. 

7.3.1 Premiação instituições parceiras e apoiadores 

Existe possibilidade de os projetos participantes da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 
poderá ocorrer premiações oferecidas por outras instituições parceiras e apoiadores, com 
critérios estabelecidos por eles. 

7.3.2 Credenciamento para outras feiras científicas 

Existe possibilidade de os projetos participantes da MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 
receberem credenciamento para participação em outras feiras científicas. Esses 
credenciamentos seguem os critérios estipulados pelas organizações das feiras parceiras.  

8 PENALIDADES 

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de penalizar projetos que não 
observarem as normas estabelecidas neste Regulamento. Essa penalização poderá 
implicar advertência escrita ou prejuízo na pontuação ou a desclassificação do projeto. 

Atos de indisciplina dos expositores e o não comprometimento com a qualidade da 
apresentação do trabalho estarão sujeitos à desclassificação. 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos especiais e/ou omissos neste Regulamento serão avaliados e dirimidos pela 
Comissão Organizadora. 

O preenchimento da ficha de inscrição representa, da parte dos participantes, a 
concordância e o aceite de todas as normas contidas neste Regulamento. 

Comissão organizadora MOSTRATEC Júnior Virtu@l 2021 


