
REGULAMENTO DA V MOSTRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IF FARROUPILHA

14/10/2022 – Campus Santo Ângelo

CAPÍTULO 1 – DOS OBJETIVOS E DA ABRANGÊNCIA

1. O presente regulamento estabelece diretrizes gerais referente à realização da V Mostra de

Inovação do Instituto Federal Farroupilha a ser realizada juntamente com a XIII Mostra da

Educação Profissional e Tecnológica (MEPT).

2. A Mostra de Inovação Tecnológica do IFFarroupilha tem como objetivo oportunizar um

espaço para exposição de produtos, protótipos, jogos, objetos educacionais, softwares e

outras soluções tecnológicas desenvolvidas por pesquisadores do IFFarroupilha, que seja

resultado de uma investigação sobre um fenômeno ou tema, aplicando métodos e processos

técnico-científicos.

CAPÍTULO 2 – DAS VAGAS

3. Serão selecionados os 06 (seis) melhores trabalhos para participar da V Mostra de Inovação

do IFFarroupilha, que acontecerá dia 14 de outubro no campus Santo Ângelo.

§ 1° Todos os trabalhos serão avaliados por pareceristas ad hoc.

§ 2° O autor principal do trabalho receberá comunicado via sistema confirmando o aceite.

§ 3º Os trabalhos avaliados receberão o parecer de Aceito, aceito com restrição ou Rejeitado

pelos avaliadores ad hoc.

Parágrafo único: Trabalho avaliado com parecer de aceito com restrição, deverá adequar as

sugestões dos avaliadores ad hoc conforme cronograma. Caso o autor não atenda as

observações, o trabalho será desclassificado.

CAPÍTULO 3 - DA PARTICIPAÇÃO

4. Poderão participar desta Mostra, alunos regularmente matriculados e servidores do IFFar na

condição de orientador.



5. A participação do estudante poderá ser de maneira individual ou através de uma equipe

formada por até seis autores. Em ambos os casos deverá ter vinculação com servidor (a) que

obrigatoriamente responderá pela orientação do trabalho.

§ 1° Será permitido a participação de no máximo 02 integrantes por equipe, presencialmente

no dia do evento.

CAPÍTULO 4 - DAS INSCRIÇÕES

6. A inscrição do trabalho ou projeto deverá ser realizada até o dia 12/08/2022 no site

http://bookline.iffarroupilha.edu.br/, por um dos autores estudantes, escolhendo a

modalidade de Inovação Tecnológica.

§ 1° A homologação das inscrições dos projetos para a Mostra de Inovação será realizada

pela Comissão Organizadora e estará sujeita à avaliação quanto às normas de segurança e

legislação pertinente ao assunto a ser abordado.

7. A inscrição de trabalhos contará com a submissão simultânea do trabalho escrito e

apresentação em vídeo.

8. A submissão dos trabalhos deverá ser na forma de resumo expandido que deverá ter de (02)

duas até (03) três laudas, incluindo texto, tabelas e referências.

9. O conteúdo do trabalho deverá ser preenchido através do sistema de submissão, sendo

contemplados os seguintes tópicos:

A. título1

B. resumo2;

C. palavras-chave3;

D. introdução;

E. materiais e métodos;

F. resultados e discussão;

G. conclusões;

H. referências bibliográficas.

10. A formatação do arquivo será feita de forma automática pelo sistema de submissão.

3 As informações devem ser escritas em português e inglês.

2 As informações devem ser escritas em português e inglês.

1 As informações devem ser escritas em português e inglês.

http://bookline.iffarroupilha.edu.br/


11. A submissão do vídeo é de caráter obrigatório e deverá ser realizada simultaneamente a

inscrição do trabalho, conforme as seguintes recomendações:

A. O vídeo deverá ser produzido por meio de aparelhos portáteis, computadores ou

celulares.

B. Os vídeos deverão ter duração máxima de (05) cinco minutos.

C. O autor deve disponibilizar o vídeo na plataforma YouTube4.

D. O vídeo postado deve ser público ou não listado5, ou seja, deve permitir a

visualização através do link.

E. O vídeo será objeto de avaliação e deverá obrigatoriamente permanecer disponível

na plataforma do YouTube até a data do evento.

F. Ao submeter o trabalho em formato de vídeo, o autor concorda com os termos de

utilização de imagem e voz, ou seja, autoriza a utilização do uso de imagem e voz

pelo IFFar.

CAPÍTULO 5 - DAS COMPETÊNCIAS

12. São competências do IFFar:

A. Disponibilizar a área para a apresentação dos projetos com a infraestrutura básica

que será composta por 01(uma) mesa e 02(duas) cadeiras, sendo de

responsabilidade do grupo a manutenção desse material;

B. Identificar as áreas de exposição;

C. Fornecer crachás de identificação aos componentes das equipes;

D. Coordenar a montagem, ornamentação e desmontagem dos trabalhos nos estandes;

E. Manter a limpeza do local de exposição.

13. São competências dos apresentadores:

A. Realizar a inscrição de acordo com este regulamento;

B. Trazer todo o material necessário para a apresentação dos projetos

C. Manter o espaço de seu trabalho em boas condições de ordem e limpeza;

D. Utilizar sob todas as circunstâncias o crachá de identificação;

E. Durante a MEPT, permanecer sempre no local no mínimo um integrante do projeto,

sendo de responsabilidade dos mesmos os horários de revezamento dos

apresentadores;

F. Realizar a montagem e desmontagem dos trabalhos nos estandes, com zelo e

responsabilidade, e nos horários previstos;

5 O YouTube permite 3 tipos de postagens de vídeos: privado (apenas o autor pode visualizar),
público (qualquer pessoa pode visualizar) ou não listado (apenas pessoas com link podem visualizar).

4 Para obter mais informações sobre como enviar seu vídeo para o YouTube acesse:
https://bit.ly/3eWWgdP.

https://bit.ly/3eWWgdP
https://bit.ly/3eWWgdP


G. Comunicar pelo e-mail nit@iffarroupilha.edu.br o material de apoio e infraestrutura

necessário para viabilização da exposição, até o dia 03 de outubro.

§1° Todos os materiais solicitados serão passíveis de análise prévia.

§2° A confecção de banners ou cartazes, caso necessário, deverá ser providenciada pelos

próprios participantes seguindo o padrão disponibilizado no Regulamento da MEPT.

§3° Quando a exposição envolver simulação de computador, o equipamento deverá ser

providenciado pelos participantes. O mesmo se aplica à confecção de protótipos e

degustações.

14. São competências dos orientadores:

A. Acompanhar, orientar e supervisionar a redação do projeto, bem como assegurar sua

entrega, na data prevista, para a Comissão Organizadora;

B. Supervisionar a montagem e desmontagem dos estandes nos horários previstos;

C. Acompanhar, orientar e assessorar os alunos participantes quando necessário;

D. Permanecer o maior tempo possível com seus orientados durante a V Mostra de

Inovação do IFFarroupilha;

E. Responsabilizar-se, juntamente com seus orientados, pelos materiais ou

equipamentos da instituição utilizados durante a V Mostra de Inovação do

IFFarroupilha.

CAPÍTULO 6 – DA AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

15. A avaliação dos trabalhos será realizada em dois momentos que irão compor a classificação

final (nota final):

A. avaliação do parecerista ad hoc;

B. avaliação durante a realização da Mostra.

C. A nota final da avaliação será obtida a partir da seguinte fórmula:

NF = (0,4 x a) + (0,6 x b), onde,

NF: Nota Final;

a: avaliação do parecerista ad hoc;

b: avaliação durante a realização da mostra.

Parágrafo único: Em caso de empate na classificação dos trabalhos, serão utilizados os
seguintes critérios de desempate:



1º) Maior pontuação obtida pelo critério 01;

2º) Maior pontuação obtida pelo critério 02;

3º) Maior pontuação obtida pelo critério 03;

4º) Maior pontuação obtida pelo critério 04;

5º) Maior pontuação obtida pelo critério 05;

6º) Sorteio público definido pela Comissão Organizadora.

16. A avaliação durante a Mostra será realizada pela Comissão Julgadora e será constituída por,

no mínimo, cinco membros, representantes dos NIT Campi e PRPPGI.

§1º A avaliação será feita por meio da ficha de avaliação contida no Anexo I deste

regulamento.

§2º A nota da avaliação presencial será definida através da média aritmética das notas de

cada avaliador. Sendo que serão excluídas do cálculo da média, a menor e maior nota de

cada projeto.

§3º O avaliador precisa avaliar todos os 6 projetos, não sendo permitido que os projetos

possuam avaliadores diferentes.

17. O avaliador não poderá participar da análise e classificação dos trabalhos do seu campus.

Parágrafo único: Este artigo não se aplica para servidor que estiver em exercício na PRPPGI.

18. Da premiação e publicação:

A. Para todos os projetos selecionados serão entregues certificados de participação.

B. Indicação para eventos externos ao IFFar nos anos de 2022/2023, considerando

projeto e modalidade do evento.

C. Os trabalhos serão publicados nos anais da XIII MEPT.

D. Os trabalhos classificados serão convidados a participar da Edição Especial do

Boletim Técnico Científico do IFFar com a temática de Inovação. Neste caso, os

trabalhos deverão se adequar às normas do periódico.

E. Os resultados proclamados pela Comissão Organizadora da V Mostra de Inovação

IFFar são soberanos e não passíveis de recurso.

19. O resultado da V Mostra de Inovação Tecnológica IFFar será comunicado oficialmente a todos

os candidatos por ocasião da solenidade de entrega da premiação a ser realizada no local do

evento, no IF Farroupilha/Campus Santo Ângelo, no dia 14/10/2022, concomitante a

premiação da XIII MEPT.



20. Serão concedidos certificados e medalhas de premiação aos membros das três equipes

destaques da V Mostra de Inovação IFFar.

21. Serão concedidos certificados de Menção Honrosa e de apresentação de trabalhos às demais

equipes.

22. Todos os integrantes das equipes participantes da V Mostra de Inovação IFFar receberão

certificado de participação.

CAPÍTULO 7 – INFORMES GERAIS

23. O cronograma do evento será o mesmo da XIII MEPT.

24. A inscrição do projeto na Mostra de Inovação Tecnológica IFFar implica total aceitação deste

regulamento por parte do candidato.

25. Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela Comissão Organizadora da V

Mostra de Inovação Tecnológica IFFar e Comissão Organizadora da MEPT.

26. A comissão organizadora da MEPT se reserva o direito de proceder quaisquer modificações

neste regulamento a qualquer tempo.



ANEXO I - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PRESENCIAL

Identificação do Projeto

Nome:

Campus:

Nº. Critério
Pontuação*

[0,0 - 10]
usar até uma casa após a vírgula

1. Criatividade e sustentabilidade
(O projeto apresenta ideias pioneiras ou melhorias para algo já existente que seja sustentável)

2. Aplicabilidade e Mercado
(Possibilidade de ganhos financeiros e escalabilidade)

3. Tecnologia com potencial para registro de Patente
(Grau de ineditismo e possibilidade de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial)

4. Qualidade do protótipo/projeto
(Uso adequado dos materiais disponíveis para construção do protótipo)

5. Apresentação da ideia
(Domínio do assunto pelo discente e clareza na explicação)

Total

Observações/dicas (opcional):

*Barema dos Critérios
Totalmente Insatisfatória = 0 à 0,9 Insatisfatória = 1,0 à 3,9 Regular = 4,0 à 6,9

Satisfatória = 7,0 à 8,9 Totalmente Satisfatória = 9,0 à 10

Por:
________________________________________________________                      ________________________________________________________

Nome Completo do Avaliador                                              Assinatura do Avaliador



Comissão Organizadora

Thirssa Helena Grando - Presidente - Reitoria - thirssa.grande@iffarroupilha.edu.br

Anderson Monteiro da Rocha - Reitoria - anderson.monteiro@iffarroupilha.edu.br

Diego Pretto - Campus Santo Ângelo - diego.pretto@iffarroupilha.edu.br

Franciele Wolfart - Campus São Borja - franciele.wolfart@iffarroupilha.edu.br

Marieli Marques - Campus Santo Augusto - marieli.marques@iffarroupilha.edu.br

Thaís Baldissera - Campus Júlio de Castilhos - thais.baldissera@iffarroupilha.edu.br
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