
 

 

 

 

 

I MOSTRA CIENTÍFICA IFG – CAMPUS INHUMAS 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

DOS OBJETIVOS E DA ABRANGÊNCIA 

O presente regulamento estabelece diretrizes gerais referentes à realização da I 

Mostra Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – 

Câmpus Inhumas. 

 A Mostra Científica é um evento promovido pelo IFG – Câmpus Inhumas, a ser 

realizado no dia 29 de novembro de 2017, e que conta com a participação dos alunos e 

servidores, sob coordenação de uma comissão organizadora. 

 O objetivo geral da Mostra Científica é proporcionar um espaço para exposição, 

apresentação e discussão de trabalhos, estudos e projetos elaborados por estudantes do 

IFG Câmpus Inhumas, sob orientação de um dos servidores, que tenham empreendido 

uma investigação sobre um fenômeno ou tema, aplicando métodos e processos técnico-

científicos. 

São objetivos específicos da I Mostra Científica do IFG – Câmpus Inhumas:  

 Incentivar o estudante a desenvolver projetos, com o intuito de promover a 

iniciativa, a criatividade e a capacidade de inovação, bem como a preocupação 

com o meio no qual estão inseridos;  



 Incentivar o interesse pela investigação científica em todas as áreas do 

conhecimento, objetivando o desenvolvimento de novos saberes e contribuindo, 

assim, para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem;  

 Propiciar a divulgação da produção técnico-científica realizada nos diversos 

cursos do IFG – Câmpus Inhumas, na comunidade;  

 

 

DAS COMPETÊNCIAS 

São competências da Comissão Organizadora:  

 Disponibilizar um ambiente para apresentação dos trabalhos, bem como a 

infraestrutura básica (mesa e tomada de energia para cada trabalho), condicionada 

à disponibilidade orçamentária;  

 Providenciar os recursos humanos, financeiros e estruturais necessários para a 

realização do evento;  

 Criar estratégias de divulgação da Mostra Científica;  

 Convidar membros externos, sejam eles professores ou especialistas em 

determinadas áreas, para palestras ou minicursos, também condicionado à 

disponibilidade financeira; 

 Organizar os espaços físicos e a distribuição dos colaboradores nas funções 

necessárias durante a realização da Mostra Científica. 

 

Obs.: A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais danos que 

venham a ocorrer com o material exposto, bem como com os objetos pessoais dos 

expositores. 

 

São competências dos estudantes participantes:  

 Trazer o material necessário à apresentação dos trabalhos;  

 Manter o espaço no qual é apresentado seu trabalho em boas condições de ordem 

e limpeza;  

 Providenciar que permaneça no local da apresentação do trabalho, pelo menos um 

integrante do projeto, sendo de responsabilidade deles a organização dos horários 

de revezamento;  



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

responsabilidade, nos horários previstos pela organização do evento;  

 

São competências dos orientadores:  

 Realizar a inscrição do trabalho através do preenchimento do formulário de 

inscrição; 

 Acompanhar e orientar a realização do trabalho;  

 Organizar e supervisionar a montagem e desmontagem dos espaços de 

apresentação nos horários previstos pela organização do evento;  

 Acompanhar, orientar e assessorar os estudantes participantes durante o evento; 

 Informar à Comissão Organizadora a desistência da apresentação do trabalho 

dentro do prazo previsto no cronograma;  

 

 

DA PARTICIPAÇÃO E DAS INSCRIÇÕES 

 

 Poderão participar da apresentação os estudantes regularmente matriculados no 

IFG câmpus Inhumas;  

 O estudante poderá participar da apresentação de apenas um trabalho; 

 Cada trabalho poderá conter até 5 estudantes e um Orientador, indicados no 

formulário de inscrição; 

 O orientador deve ser obrigatoriamente um servidor que desenvolva atividades de 

ensino, pesquisa ou extensão no câmpus Inhumas. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Cabe aos inscritos cumprir todas as disposições contidas nesse regulamento ou 

em normas complementares; 

 Não será permitida a presença e/ou utilização de organismos vivos, e a presença 

e manuseio de substâncias e materiais perigosos, tóxicos, inflamáveis ou bélicos; 

 Serão permitidos aparelhos sonoros nos estandes dispostos no interior do local de 

exposição somente com propósitos acadêmicos; 



 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora.  

 

 

Inhumas, 27 de setembro de 2017.  

 

 

Comissão Organizadora I Mostra Científica 


