Orientação para checagem de Estandes
Durante o primeiro dia de amostragem dos projetos, logo após o
credenciamento, será realizada a checagem dos estantes. Esta é uma
atividade desenvolvida por uma das comissões da FETECMS e que tem por
objetivo garantir a segurança de todos os participantes e visitantes do evento.
É realizada a checagem dos estandes, verificação dos materiais dispostos,
protótipos e/ou invento científico e a autorização da exposição dos projetos
finalistas na FETECMS 2018.
Abaixo se encontra uma lista de itens que serão verificados para
liberação do projeto para a mostra. Contém os itens que são indispensáveis e
também aqueles que são permitidos ou restritos pela organização. Vale
lembrar que a falta ou a inconformidade de algum item poderá acarretar na
perda de pontuação ou até mesmo desclassificação do projeto.
Restrições:
Organismos vivos ou mortos, exceto plantas; fluídos animais ou humanos (por exemplo,
sangue, urina, etc.); qualquer substância que gere gás ou fumaça (por exemplo: gelo seco);
Materiais afiados ou pontiagudos; (por exemplo: facas, estilete, seringa e/ou materiais
semelhantes; Chamas ou materiais inflamáveis; (por exemplo: reagentes ácidos e bases).

Documentos do projeto
Crachás de todos os finalistas (alunos, orientador e coorientador);
Diário de Bordo;
Pasta de Referências;
Projeto de Pesquisa;
Parecer da Avaliação Online disponível na plataforma de submissão (exceto
feiras afiliadas );
Mesa e Estande
O projeto não poderá ocupar mais do que o espaço reservado ao seu
estande. “A base do estande tem as seguintes dimensões: 2,0m x 1,0m.
Para cada projeto haverá uma mesa de apoio (em forma de balcão com
tampo de 1,0m x 1,0m de altura x 0,50 m) ”;
O código (ex. BIO – 001) de identificação do estande deve permanecer
VISÍVEL o tempo todo. Este código será disponibilizado no
credenciamento;
Substâncias líquidas serão permitidas desde que não sejam corrosivas,

inflamáveis, ou ofereçam algum tipo de risco ao público e estejam em
ambientes hermeticamente fechados e sem vazão.

Display
As dimensões do display devem estar condizentes com as dimensões
fornecidas pela FETECMS: duas abas (0,30m x 1,30m) e uma área
central (0,80 x 1,30m). Além da área do título, deverá possuir uma área
localizada na aba esquerda superior (0,28m x 0,15m), onde ficará o
código de identificação do trabalho;
Identificação dos finalistas, alunos e professores, que aparecem no
resumo, assim como o título não pode ser alterada;
Identificação do local onde a pesquisa foi realizada e também menção a
logos a instituições e/ou patrocinadores que ajudaram na participação
do projeto;
Gráficos, diagramas, fotos ou qualquer imagem no estande que não
tenham sido produzidas pelos finalistas do projeto sempre deverá
conter o respectivo autor ou referência da qual esta foi obtida (revistas,
jornais, etc.). O projeto será desclassificado na falta destes dados.
Fotos contendo pessoas só poderão ser colocadas no display se nelas
aparecerem apenas os finalistas do projeto (e seus familiares, desde
que devidamente identificados).
Projetos nos quais tenham a participação humana como objeto de
pesquisa deve apresentar documentação contendo o consentimento de
participação.

