ORIENTAÇÕES AOS FINALISTAS (2018)

1. DIÁRIO DE BORDO E PASTA DE REFERÊNCIAS
1.1 Todo projeto finalista apresentado na feira deve ter um Diário de Bordo e uma Pasta de
Referências e estes deverão sempre ficar disponíveis SOBRE a mesa de exposição (juntamente
com o Resumo Estendido, Projeto de Pesquisa, Parecer encaminhado através da Avaliação
Online) para consulta pelos avaliadores ou visitantes durante a feira.
1.2 O Diário de Bordo é a memória do projeto (pode ser composto por um ou mais cadernos ou
pastas) em que o estudante registra cronologicamente, desde a concepção (ideia) inicial, as
etapas realizadas para desenvolver o projeto com detalhes e precisão, indicando as indagações,
esboços, diagramas, erros e acertos, mudanças de direção, investigações, entrevistas, testes,
respectivas análises, resultados, descobertas e conclusões. O diário de bordo pode ser
manuscrito ou digitado.
1.3 Já a Pasta de Referências vai servir como apoio para ajudar na fundamentação dos argumentos
do projeto. Nesta pasta deverão estar cópias dos documentos utilizados para embasar o
trabalho e estes documentos deverão estar ligados diretamente ao Diário de Bordo. Por
exemplo, se no dia 21 de agosto você encontrou um artigo na internet, você deverá criar uma
forma de ligar este dia, no Diário de Bordo, ao artigo que deverá ser anexado (parcialmente de
preferência. Evite extrair na íntegra por causa dos direitos autorais) à Pasta de Referências.

Lembre-se que o Diário de Bordo e a Pasta de Referências são peças fundamentais para os
avaliadores poderem acompanhar a linha de raciocínio do (s) estudante (s) na realização do projeto e
assim poder avaliar o processo e não somente o produto final.

2. MESA E ESTANDE
2.1 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 1,00m de altura x 0,50cm) para
colocação do display e de algum protótipo, material complementar ilustrativo da pesquisa, do
diário de bordo, resumo, notebook, etc. Veja o modelo e as dimensões de cada estande abaixo:
2.2 O Diário de Bordo, a Pasta de Referências, o resumo estendido, o Projeto de Pesquisa e o
Parecer encaminhado através da Avaliação Online (que o projeto recebeu no e-mail cadastrado)
devem permanecer SEMPRE sobre a mesa de exposição.
2.3 O projeto não poderá ocupar mais do que o espaço reservado ao seu estande.
2.4 Todos os finalistas recebem um estande com as mesmas medidas.
2.5 Não serão permitidas demonstrações de projetos que exijam o uso de espaço adicional.
2.6 O Código de Identificação do Estande deve permanecer VISÍVEL o tempo todo
2.7 A FETEC não fornecerá computadores, notebooks, projetores multimídia, caixas de som,
microfones, extensões e quaisquer outros objetos eletrônicos ou não;
2.8 Caso o projeto desenvolvido não caiba no estande, busque alternativas de solucionar seu
problema. Utilize vídeos, fotos ou outros recursos audiovisuais. Lembre-se, ser criativo é um dos
desafios da participação na FETEC.
2.9 Em cada estande haverá uma tomada de 110 volts.
2.10

Os finalistas podem trazer algum tipo de toalha ou tecido para forrar a mesa de apoio.

3. RESTRIÇÕES
3.1 Não será permitida a exposição de:
A. Organismos vivos ou mortos, exceto plantas;
B. Fluídos animais ou humanos (por exemplo, sangue, urina, etc.);

C. Qualquer substância ou equipamento perigoso;
D. Qualquer substância que gere gás ou fumaça (por exemplo: gelo seco);
E. Materiais afiados ou pontiagudos;
F. Chamas ou materiais inflamáveis;

4. PERMISSÕES
4.1 Será permitida a exposição, desde que estejam hermeticamente fechados e sejam aprovados
pela Comissão de Checagem de Estande, de:
A. Plantas;
B. Substâncias líquidas, desde que não sejam corrosivas, inflamáveis, ou ofereçam algum tipo
de risco ao público (o critério de classificar o que oferece risco ou não, será da Comissão de
Checagem de Estande);

5. DISPLAY
5.1 O seu estande possui um espaço de exposição em que você deverá expor através de um display
em papelão que será fornecido pela FETEC:
I. O display em papelão será fornecido pela FETECMS, com duas abas (0,3 m x 1,30m) e uma
área central (0,8 m x 1,30m), além da área do título – O código de identificação ficará
na aba esquerda superior do display e será entregue na hora do credenciamento, terá
a medida de 28 cm x 15 cm. Caberá aos finalistas montá-lo, usando papel A4, cartolina
e outros materiais ou por meio da fixação de adesivos com as informações impressas.
O esquema abaixo mostra as dimensões e uma sugestão de distribuição de conteúdo
no display.

1.1 O seu display será um dos itens analisados pelos avaliadores durante a Mostra de Projetos.
Ambos têm a função de apoiar e enriquecer a apresentação de seu projeto na mostra. Cabe aos
integrantes levar todo o material que julgarem necessário para montá-lo: fitas, cola, tesoura,
entre outros.
Recomendamos que os conteúdos sejam distribuídos da seguinte maneira:
A. O título do projeto, os nomes dos finalistas e suas instituições devem aparecer em destaque
na parte superior central do seu display, o título do projeto deverá aparecer no espaço
reservado para isso e as outras informações deverão constar na parte superior da aba
esquerda.
B. O display deve apresentar as linhas principais de seu projeto: o problema ou a questão
pesquisada, o objetivo ou a hipótese, os materiais, os métodos/ procedimentos/ estratégias
(se achar melhor, poderá apresentar na forma de um fluxograma), as análises e a conclusão.
Lembre-se não basta mostrar o seu “produto final”, você deve mostrar o processo científico
ou de engenharia.
C. No modelo atual, as informações devem ser organizadas de acordo com a criatividade dos
finalistas. Porém, lembre-se que as informações mais importantes, como gráficos e/ou
tabelas, métodos/ procedimentos/ estratégias e resultados devem aparecer no centro;

D. Use, sempre que julgar conveniente, gráficos, diagramas, imagens, fotos e legendas, pois
estes, quando bem utilizados, podem ajudar na apresentação das ideias de forma mais
sintética.
E. Fotos contendo pessoas só poderão ser colocadas no display se nelas aparecerem apenas os
finalistas do projeto (e seus familiares, desde que devidamente identificados). Não é
permitida a exibição de imagens de outras pessoas.
F. Na exposição de gráficos, diagramas, fotos ou qualquer imagem no estande que não tenham
sido produzidas pelos finalistas, seja no display, ou outra ferramenta de apresentação
utilizada, sempre deverá conter o respectivo autor ou a referência da qual esta foi obtida
(revistas, jornais, etc.). O projeto será desclassificado na falta destes dados.
G. Se os itens citados acima (gráficos, diagramas, etc.) forem de autoria dos finalistas, estes
devem explicitar que são autores do objeto gráfico.
H. Qualquer frase incluída no display, que não seja de autoria dos finalistas do projeto, deverá
ter seus autores e fonte devidamente identificados. O projeto será desclassificado na falta
destes dados. Por exemplo, foto por “FULANO” ou fonte “www.fontefotoacima.fonte”.
I.

O display deverá conter a identificação do local onde a pesquisa foi realizada e também
menção a logos a instituições e/ou patrocinadores que ajudaram na participação do projeto.

J. No display deverão conter APENAS o nome dos alunos e professores que aparecem no
resumo, assim como o título do trabalho não pode ser alterado.
K. Vide: http://fetecms.com.br/noticias/informacoes-sobre-display-67#.WefDwFtSzIX

2. RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO
Todos os finalistas (estudantes, orientadores e coorientadores), ao chegarem à FETEC no dia
07/11/2018, devem:
2.1 Localizar e preparar o Estande do projeto. Nesse espaço, os estudantes encontrarão a Folha de
Checagem do Projeto.
2.2 O (s) estudante (s) finalista (s) de cada projeto deverá (ão) preparar seu estande montar o
display em papelão fixando adesivos, cartolina ou A4; disponibilizar o Diário de Bordo, a Pasta de
Referências, o Resumo Estendido, o Projeto de Pesquisa e o Parecer encaminhado através da
Avaliação Online no dia 07/11/2018 das 08 às 15 horas.

2.3 ATENÇÃO: Só participarão da Mostra de Projetos, os finalistas que estejam com o estande
devidamente preparado até 15 horas do dia 07/11/2018.
2.4 Uma vez que o estande estiver montado, assine a Folha de Checagem do Projeto e entregue este
documento na recepção da FETEC. Ao entregar a folha, você receberá o kit do seu projeto,
composto pelos seguintes materiais:
I. Crachá de identificação (que deverá ser utilizado durante TODO o período da FETEC) para os
finalistas (estudantes, orientadores e coorientadores).
II. Camisetas – Apenas para finalistas (estudantes, orientadores e coorientadores).
III. Certificados de participação – estaremos enviando online um certificado de participação por
projeto.
IV. Será disponibilizado em versão digital do Caderno de Resumos da FETEC MS 2017 da VII
FETECMS e VI FETECCMS JR por projeto.
V. Posteriormente os finalistas devem comparecer ao seu estande e aguardar por uma pessoa
da organização da FETEC para a checagem do estande. Nesta checagem será conferido
se os finalistas seguiram à risca as regras dos itens anteriores. Caso alguma regra seja
descumprida, os finalistas terão o período da montagem de estandes (07/11/2018
das 8h às 15h) para corrigir os erros apontados pela organização da FETEC. Em casos
extremos, a comissão de checagem de estandes poderá impedir o projeto de
participar da Mostra de Projetos Finalistas.

3. HOTÉIS

