REGULAMENTO DOS EVENTOS
X MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
INTERDISCIPLINAR (MICTI)
III IFCULTURA
DIAS 08 e 09 DE NOVEMBRO DE 2017
Local: IFC Campus Camboriú
CAPÍTULO I
DOS EVENTOS
Art. 1 A X Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar (MICTI) é
um evento científico de exposição multidisciplinar promovido e coordenado pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC), com o fim de proporcionar
a divulgação de trabalhos de Pesquisa e de Extensão desenvolvidos no IFC e em outras
instituições de ensino do Brasil.
Art. 2 O III IFCultura é um evento exclusivo a alunos regularmente matriculados no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) e visa incentivar a
cultura e o crescimento profissional, científico e tecnológico nas diversas modalidades e
linguagens artísticas, com reflexão sobre humanidade e educação e, ainda, para
enriquecer os espaços educacionais.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3 Os objetivos da MICTI são:
I - Divulgar a produção de pesquisa e de extensão nas diversas áreas do conhecimento.
II - Fomentar iniciativas inovadoras em pesquisa e extensão, além de valorizar os
esforços da comunidade acadêmica interna e externa.
III - Estimular o intercâmbio técnico, científico e cultural entre o IFC e as demais
instituições de ensino nacionais, favorecendo as relações pessoais e profissionais.
IV - Contribuir para a formação de cidadãos críticos e comprometidos com a ciência e a
tecnologia.
V - Oportunizar a integração entre a comunidade externa e o meio acadêmico.
Art. 4 Os objetivos do IFCULTURA são:
I - Contribuir para a formação integral dos estudantes do IFC por meio do estímulo e
valorização das atividades culturais e artísticas;
II - Fomentar o intercâmbio sociocultural e artístico entre os estudantes e servidores,
fortalecendo as relações entre os campi do IFC;
III - Promover a participação dos estudantes do IFC como instrumento de inclusão social,
empoderamento, pertencimento e de identidade multi-inter-cultural.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO
Art. 5 A X MICTI e o III IFCULTURA serão realizados nos dias 08 e 09 de novembro de
2017 no Campus Camboriú, localizado no município de Camboriú - SC.
CAPÍTULO IV
DOS TRABALHOS DA MICTI
Art. 6 A MICTI é composta por duas modalidades de apresentação de trabalhos:
I – Apresentação Oral – ensino superior: exposição da produção científica, tecnológica ou
de inovação, feita oralmente;
II – Apresentação de pôster – ensino técnico: exposição gráfica de produção científica,
tecnológica ou de inovação.
Parágrafo único. As vagas e respectivas modalidades de apresentação estão
discriminadas no Art. 32.
SEÇÃO I - Pesquisa
Art. 7 Os trabalhos inscritos na MICTI deverão ter sido desenvolvidos por estudantes
regularmente matriculados nos cursos técnicos ou de graduação, das instituições
pertencentes às redes pública ou privada de ensino, que desenvolvem atividades de
pesquisa sob orientação de pesquisadores de suas instituições de origem.
Art. 8 Os trabalhos aceitos na MICTI deverão ser apresentados, exclusivamente, pelo
corpo discente. Cada trabalho poderá ser apresentado por um (01) aluno, devendo este
estar nominado como autor e apresentador, por ocasião do envio do trabalho, no ato da
submissão e inscrição.
Parágrafo único. Nos casos em que o projeto contiver bolsistas de diferentes níveis de
ensino, poderá haver mais de um autor e apresentador, prevalecendo a indicação da
apresentação oral.
SEÇÃO II - Extensão
Art. 9 Os trabalhos inscritos na MICTI deverão ter sido desenvolvidos por estudantes
regularmente matriculados nos cursos técnicos ou de graduação, das instituições
pertencentes às redes pública ou privada de ensino, que desenvolvem atividades de
extensão sob orientação de extensionistas nas instituições de origem;
Art. 10 Os trabalhos aceitos na MICTI poderão ser apresentados por um (01) aluno,
devendo este estar nominado como autor e apresentador, por ocasião do envio do
trabalho, no ato de inscrição.
Parágrafo único. Nos casos em que o projeto contiver bolsistas de diferentes níveis de
ensino, poderá haver mais de um autor e apresentador, prevalecendo a indicação da
apresentação oral.

CAPÍTULO V
DAS MODALIDADES DO III IFCULTURA
Art. 11 O IFCULTURA é composto por 5 (cinco) modalidades de apresentação de
trabalhos:
I – Música: solo, dupla ou grupo;
II – Dança: solo, dupla ou grupo;
III – Artes visuais: pintura, escultura, desenho, gravura ou instalação;
IV – Poesia;
V – Teatro.
Parágrafo único. As vagas estão discriminadas no Art. 33.
Art. 12 Condições para participação no IFCULTURA:
I - Os trabalhos inscritos no IFCULTURA deverão ser apresentados por alunos
regularmente matriculados nos cursos técnicos ou de graduação do Instituto Federal
Catarinense;
II - Não serão aceitas propostas de apresentação que incentivem a violência, a
promiscuidade e o uso de drogas, que tenham cunho publicitário, discriminatório ou
político-partidário, que configurem prática de proselitismo religioso ou que contrariem
dispositivos legais.
Art. 13 Os trabalhos aceitos no IFCULTURA serão apresentados única e exclusivamente
pelos alunos indicados na ficha de inscrição, sendo vedadas alterações de quantitativos e
nomes após a homologação dos resultados.
CAPÍTULO VI
DAS COMISSÕES E COMPETÊNCIAS
Art. 14 A X MICTI e o III IFCULTURA serão promovidos pelo Campus Camboriú com o
apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPI), Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX) e Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), organizada por uma Comissão
Central e por subcomissões:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Científica
Hospedagem e Transporte
Infraestrutura
Avaliação
Visitação
Recepção e Credenciamento
Cerimonial e Protocolo
Premiação
Alimentação
Informática

k)
l)
m)
n)

IFCultura
Divulgação
Certificação
Acessibilidade

Art. 15 A Comissão Central, composta por servidores da Reitoria e do Campus Camboriú,
tem por atribuições:
I – Planejar e coordenar a realização do evento, atendendo aos aspectos científicos;
II – Promover a articulação interinstitucional necessária à realização do evento;
III – Aprovar o regulamento e a programação do evento;
IV – Participar da construção da programação cultural, científica e de lazer;
V – Assessorar as atividades das subcomissões e promover a articulação entre estas.
Parágrafo Único. Caberá ao Campus Camboriú a definição de itens a serem adquiridos
e/ou contratados, a execução orçamentária, o processo licitatório e a prestação de contas.
Art. 16 Compete à Subcomissão Científica:
I – Elaborar o regulamento e a programação dos eventos MICTI e IFCULTURA;
II – Manter o portal do evento atualizado;
III – Receber e organizar as inscrições dos participantes, dos trabalhos e demais
atividades da programação;
IV – Definir os critérios de aceite dos trabalhos inscritos;
V – Selecionar os trabalhos;
VI – Homologar e divulgar os trabalhos selecionados a serem apresentados;
VII – Encaminhar os trabalhos aceitos para a comissão de avaliação
Art. 17 Compete à Subcomissão de Hospedagem e Transporte
I – Providenciar hospedagem para as delegações participantes com trabalhos aceitos no
evento;
II – Orientar e assessorar no translado das delegações participantes com trabalhos
aceitos no evento.
Art. 18 Compete à Subcomissão de Infraestrutura
I – Instalar banners, cartazes e demais materiais de divulgação;
II – Fiscalizar a instalação dos estandes e porta-banners para a apresentação dos
trabalhos;
III – Coordenar os serviços de manutenção e de limpeza dos espaços do evento;
IV – Fiscalizar a instalação elétrica, sonora e de equipamentos para a realização do
evento;
V – Coordenar os serviços de suporte técnico para atender às necessidades dos eventos,
tais como: TI, som e imagem, acesso à internet sem fio, dentre outros;
VI – Garantir o atendimento às questões relacionadas à segurança.
VII – Realizar, em conjunto com a subcomissão de Recepção e Credenciamento, a
sinalização do evento.

Art. 19 Compete à Subcomissão de Avaliação
I – Definir os critérios de avaliação e de premiação dos trabalhos aceitos para a MICTI;
II – Selecionar avaliadores para formar a Comissão Avaliadora dos trabalhos
apresentados;
III – Definir composição da comissão especial de avaliação;
III – Organizar a logística das avaliações;
IV – Receber, organizar e encaminhar os artigos dos trabalhos para avaliação;
IV – Orientar os avaliadores sobre o processo de avaliação;
V – Elaborar em conjunto com a subcomissão de premiação e certificação os resultados
das avaliações, por área do conhecimento;
VI – Coordenar a elaboração, distribuição e recolhimento das fichas de avaliação do
evento;
VII – Entregar ao final do evento, cópia das fichas de avaliação dos trabalhos, ao
apresentador/delegação.
Art. 20 Compete à Subcomissão de Visitação:
I – Organizar os roteiros de visitação ao evento e ao campus;
II – Organizar e treinar os guias responsáveis pela visitação;
III – Agendar as visitações;
IV – Recepcionar as delegações de visitantes;
V – Acompanhar as delegações na visita aos roteiros pré-definidos no campus.
Art. 21 Compete à Subcomissão de Recepção e Credenciamento
I – Credenciar os participantes do evento;
II – Fornecer o material disponível, as orientações da organização e as informações
necessárias aos inscritos;
III – Recolher a assinatura e emitir a listagem final dos participantes inscritos nos eventos;
IV – Identificar os estandes com o título do trabalho aprovado;
V – Organizar e distribuir, junto com a subcomissão de Alimentação, os lanches aos
expositores de trabalhos;
VI – Realizar, em conjunto com a subcomissão de Infraestrutura, a sinalização do evento.
Art. 22 Compete à Subcomissão de Cerimonial e Protocolo
I – Organizar e ornamentar os espaços utilizados durante o evento, conforme
programação;
II – Elaborar a minuta do cerimonial;
III – Realizar a abertura e o encerramento de cada uma das sessões do evento;
IV – Registrar, em articulação com a equipe de recepção e credenciamento, a presença
de autoridades;
V – Providenciar os itens necessários aos serviços de protocolo, tais como aparelho de
som, computador, bandeiras, dentre outros;
VI – Articular, com o Mestre de Cerimônia, a execução do Protocolo;
VII – Providenciar, junto à Comissão de Acessibilidade e Comissão Central, intérpretes e
tradutores para as sessões do evento;

VII – Articular com a Subcomissão de avaliação e subcomissão de premiação, a
solenidade de encerramento.
Art. 23 Compete à Subcomissão de Premiação:
I – Definir em articulação com as demais subcomissões, as premiações da MICTI;
II – Providenciar as premiações;
III – Organizar em conjunto com a subcomissão de cerimonial e protocolo, a solenidade
de entrega das premiações;
IV – Coletar junto a subcomissão de avaliação, o resultado da MICTI.
Art. 24 Compete à Subcomissão de Alimentação:
I – Participar da elaboração do edital de licitação de serviços de alimentação;
II – Organizar a logística das refeições para as delegações visitantes;
III – Organizar e distribuir em conjunto com a subcomissão de recepção e
credenciamento, os lanches aos expositores;
IV – Organizar e distribuir os cafés do período noturno, da sala de avaliadores e da sala
de autoridades.
Art. 25 Compete à Subcomissão de Informática:
I – Inteirar-se do sistema utilizado para o gerenciamento dos eventos;
II – Assessorar as subcomissões na disponibilização e utilização de equipamentos de
informática e softwares;
III – Disponibilizar e dar suporte ao acesso à internet.
Art. 26 Compete à Subcomissão do IFCULTURA:
I – Participar da elaboração do edital de licitação de serviços necessários a execução do
IFCULTURA;
II – Receber, avaliar e homologar as inscrições do evento;
III – Preparar em conjunto com a Comissão Organizadora da MICTI, a programação do
evento;
IV – Organizar a logística das apresentações;
V – Verificar e providenciar em conjunto com a subcomissão de infraestrutura as
demandas necessárias para a apresentação das atividades culturais.
Art. 27 Compete à Subcomissão de Divulgação:
I – Divulgar o evento nos meios de comunicação local e regional;
II – Produzir e distribuir o material de divulgação;
III – Divulgar todas as informações pertinentes ao evento;
IV – Encaminhar as atualizações no portal do evento;
V – Expedir avisos e comunicações durante o evento;
VI – Organizar e realizar a cobertura jornalística do evento e a agenda de entrevistas;
VII – Convidar escolas do município de Camboriú e região para prestigiar o evento.

Art. 28 Compete à Subcomissão de Certificação:
I – Emitir e disponibilizar os certificados aos participantes credenciados no evento e
avaliadores, devidamente registrados junto ao órgão competente da instituição.
Art. 29 Compete à Subcomissão de Acessibilidade:
I – Identificar, de modo articulado às demais subcomissões, a necessidade de tradutores,
intérpretes e audiodescritores para garantir a acessibilidade a todos os participantes;
II – Apresentar propostas de serviços especializados de tradução, intérpretes e descrição,
para atender as necessidades dos participantes do evento, incluindo os respectivos
orçamentos;
III – Sugerir medidas para assegurar a acessibilidade aos meios de divulgação e inscrição
no evento;
IV – Assegurar, em articulação com a Subcomissão de infraestrutura, a acessibilidade às
pessoas com necessidades específicas aos diferentes espaços do evento.
CAPÍTULO VII
DO CRONOGRAMA
Art. 30 O cronograma do evento fica assim constituído:
Quadro 01- Cronograma X MICTI/ III IFCULTURA
Etapas
Datas
Publicação do regulamento
28 de julho de 2017
Período de inscrição dos trabalhos de pesquisa
15 de agosto a 15 de setembro de
e de extensão na categoria ampla concorrência
2017
Período de inscrições dos trabalhos de pesqui15 de agosto a 15 de setembro de
sa do Programa Institucional de Bolsas do
2017
CNPq/IFC
Período de inscrição das apresentações cultu15 de agosto a 15 de setembro de
rais e artísticas - IFCULTURA
2017
Período de inscrição dos trabalhos de pesquisa De 02 de setembro a 02 de outubro de
e extensão indicados pelos campi do IFC
2017
Inscrição categoria ouvinte
15 de agosto a 08 de novembro de
2017 (horário de credenciamento)
Homologação dos trabalhos aceitos para a
10 de outubro de 2017
MICTI
Homologação das apresentações culturais e
10 de outubro de 2017
artísticas aceitas para o IFCULTURA
Período de envio das obras originais (modalidade artes visuais) para o Campus Camboriú –
Até 20 de outubro de 2017
aos cuidados da Subcomissão do IFCULTURA
Divulgação do cronograma das apresentações
Até 20 de outubro de 2017
Período de realização do evento
08 e 09 de novembro de 2017
Publicação dos Anais
Até 09 de dezembro de 2017

Parágrafo único: no caso de incoerência nos dados dos trabalhos homologados no dia
10 de outubro, o proponente terá o prazo de 24 h para entrar em contato com a comissão
organizadora, através do e-mail: micti@ifc.edu.br (referente aos trabalhos da MICTI) e
assuntos.estudantis@ifc.edu.br (referente aos trabalhos do IFCULTURA), informando o
problema e solicitando a alteração.
Art. 31 Da programação prévia:
Quadro 02: Programação prévia
Dia 08/11
Atividade
9h às 11h30min Credenciamento
Montagem dos estandes
(Ensino médio/técnico)
11h30min às
Intervalo para almoço
13h30min
13h30min
Abertura
14h
Apresentações IFCultura
14h30min Apresentação/avaliação banners
17h30min
(Ensino médio/técnico)
Visitações escolas da região
17h30min –
Apresentações IFCULTURA
19h30min
18h00min
Jantar
19h30min às
Apresentações orais
20h45min
(ensino superior)
20h45min às
Intervalo para café
21h
21h às
Apresentações orais
22h35min
(ensino superior)
Dia 09/11
Atividade
8h45min
Abertura do Ginásio
9h às 10h30min Apresentação/avaliação banners
(Ensino médio/técnico)
Visitações escolas da região
10h30min às
Visitação dos expositores aos estandes
12h
Apresentações IFCULTURA
12h às 14h
Intervalo para almoço
14h30min
Apresentações IFCULTURA
Solenidade de encerramento e premiações

Local
Ginásio de Esportes

Auditório nobre
Auditório nobre
Ginásio de esportes

Auditório nobre

Salas de aula blocos F e J

Salas de aula blocos F e J
Local
Ginásio de Esportes

Ginásio de esportes

Auditório nobre

Parágrafo único: Programação prévia sujeita a alterações até a data da realização do
evento.
CAPÍTULO VIII
DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA A MICTI
Art. 32 Estão disponibilizadas 280 vagas para trabalhos a serem apresentados na MICTI,
assim distribuídos:
I – ENSINO MÉDIO/TÉCNICO: 140 vagas: Trabalhos de pesquisa e de extensão
desenvolvidos por alunos do ensino médio/técnico, com apresentação por meio de
pôsteres, assim distribuídas:
a) Pesquisa:
30 vagas para os campi do IFC: 2 (dois) trabalhos indicados por campus do IFC
50 vagas para o Programa Institucional de Bolsas do CNPq/IFC – PIBIC-EM
15 vagas para ampla concorrência
b) Extensão:
30 vagas para os campi do IFC: 2 (dois) trabalhos indicados por campus do IFC
15 vagas para ampla concorrência
II – ENSINO SUPERIOR: 140 vagas: Trabalhos de pesquisa e de extensão desenvolvidos
por alunos do ensino superior, na modalidade de apresentação oral, assim distribuídas:
a) Pesquisa:
26 vagas para os campi do IFC: 2 (dois) trabalhos indicados por campus do IFC
10 vagas para o Programa Institucional de Bolsas do CNPq/IFC – IC – PIBIC
02 vagas para o Programa Institucional de Bolsas do CNPq/IFC – IC – Af - PIBIC - Af
20 vagas para o Programa Institucional de Bolsas do CNPq/IFC – IT - PIBITI
28 vagas para ampla concorrência
b) Extensão:
26 vagas para os campi do IFC: 2 (dois) trabalhos indicados por campus do IFC
28 vagas para ampla concorrência
CAPÍTULO IX
DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA O IFCULTURA
Art. 33 Serão disponibilizadas 150 vagas para estudantes regularmente matriculados em
cursos técnicos e de graduação do IFC para a participação no III IFCULTURA.

CAPÍTULO X
DA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS DA MICTI
Art. 34 Serão aceitos, somente, trabalhos elaborados na forma de Resumo Expandido,
contendo de três a cinco páginas, em arquivo PDF, formatados em folhas de papel A4, em
fonte Arial tamanho 12, com espaçamento simples, margens esquerda e superior de 3 cm
e margens direita e inferior de 2 cm. O modelo para o resumo estará disponibilizado no
portal do evento na internet.
Art. 35 Serão aceitos, somente, trabalhos que seguirem roteiro contendo:
I - título;
II - nome(s) do(s) autor(es);
III - curso em que o(s) aluno(s) está(ão) matriculado(s);
IV - identificação da instituição a que pertencem;
V - identificação da agência de fomento, quando for o caso;
VI - resumo;
VII - introdução e justificativa;
VIII - metodologia;
IX - resultados e discussões;
X - considerações finais;
XI - referências.
Art. 36 As inscrições de trabalhos serão realizadas somente via sistema, disponível no
portal do evento (http://eventos.ifc.edu.br/micti/), de acordo com os prazos estabelecidos
no cronograma.
Art. 37 Podem ser submetidos trabalhos de pesquisa de todas as Grandes Áreas do
Conhecimento (Tabela do CNPq):
a) Ciências Agrárias;
b) Ciências Biológicas;
c) Ciências da Saúde;
d) Ciências Exatas e da Terra;
e) Ciências Humanas;
f) Ciências Sociais Aplicadas;
g) Engenharias;
h) Linguística, Letras e Artes;
i) Outros.
Art. 38 Podem ser submetidos trabalhos de Extensão de todas as Áreas Temáticas:
a) Comunicação;
b) Cultura;
c) Direitos humanos e Justiça;
d) Educação;
e) Meio ambiente
f) Saúde;

g) Tecnologia e Produção;
h) Trabalho.
Art. 39 A Comissão Científica poderá, a seu critério, realocar o trabalho selecionado entre
as Grandes Áreas do Conhecimento e/ou as Áreas Temáticas da Extensão acima listadas.
Art. 40 Os conteúdos, a originalidade e a obtenção das autorizações relativas à ética na
pesquisa, dos trabalhos submetidos, são de exclusiva responsabilidade de seus autores.
Art. 41 A submissão do trabalho não assegura a inscrição dos autores como
participantes/ouvintes do evento. Todos os autores de trabalhos submetidos e aprovados,
devem fazer suas inscrições como ouvintes/participantes.
CAPÍTULO XI
DA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS DO IFCULTURA
Art. 42 As inscrições das propostas nas modalidades música, dança, artes visuais, poesia
e teatro devem estar de acordo com o Anexo I (Regulamento específico das modalidades)
e atender ao que segue:
I – Os documentos integrantes das propostas deverão atender às seguintes exigências:
a) Formulário de inscrição na modalidade cultural pretendida, assinado por servidor
responsável pelos estudantes participantes da atividade, conforme Anexo II deste
Regulamento.
b) Para a inscrição em música, dança, poesia e teatro, juntamente ao formulário de
inscrição deverá ser enviado um vídeo de até 10 minutos, por meio de link na internet
(youtube) ou ainda em cd/dvd ou pen drive, constituindo-se como subsídio para avaliação
das propostas.
c) Para a inscrição em artes visuais, deverá ser enviado o formulário de inscrição
acompanhado de arquivo em formato PDF e foto do trabalho a ser apresentado.
II – Todos os formulários de inscrição deverão ser enviados em formato PDF para o email: assuntos.estudantis@ifc.edu.br
III - Optando pelo envio em cd/dvd ou pen drive, estes deverão ser enviados via malote do
campus para a PROEN, aos cuidados da Subcomissão do IFCULTURA, acompanhado do
formulário de inscrição original.
CAPÍTULO XII
DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS DA MICTI
Art. 43 Os trabalhos classificados devem apresentar resultados parciais ou finais, sendo
desclassificados aqueles cujas atividades de pesquisa ou de extensão não apresentem
resultados.

Art. 44 No processo de seleção dos trabalhos serão considerados:
a) Formatação em conformidade com as normas estabelecidas neste regulamento;
b) Apresentação de todos os elementos que compõem o resumo expandido,
conforme estabelecido nos artigos 34 e 35 do presente regulamento;
c) Ter como objeto de estudo uma das áreas de conhecimento definidas no
presente regulamento.
Parágrafo único: Para fins de desempate, trabalhos que apresentarem dados
conclusivos terão prioridade em relação a trabalhos que apresentarem dados parciais.
Art. 45 A relação dos trabalhos aceitos para apresentação será divulgada no portal do
evento nas datas estipuladas no cronograma do presente regulamento.
CAPÍTULO XIII
DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS DO IFCULTURA
Art. 46 Da Seleção:
I – Caberá a Subcomissão do IFCULTURA, a seleção e homologação das propostas das
atividades culturais e artísticas.
II – Os membros da subcomissão do IFCULTURA que participarem da seleção das
propostas não poderão apresentar propostas nem compor a equipe das propostas
apresentadas.
III – Para fins de seleção fica estabelecido, a título de paridade entre as propostas e para
efeito classificatório, que se atribuirá nota máxima de 100 pontos, de acordo com os
quesitos estabelecidos nos quadros 03 e 04 a seguir:
Quadro 03 - Critérios de avaliação das modalidades de música, dança, poesia e
teatro
Critérios de avaliação das modalidades de música, Pontuação máxima
dança, poesia e teatro
Carisma e expressão
20
Execução da apresentação
20
Originalidade/criatividade
30
Qualidade da apresentação
30
Total
100 pontos

Quadro 04 - Critérios de avaliação de artes visuais
Critérios de avaliação de artes visuais
Impacto visual
Harmonia e composição artística
Originalidade/criatividade
Estética
Total

Pontuação máxima
20
20
30
30
100 pontos

IV – A pontuação final da modalidade proposta será o resultado da média aritmética dos
pontos atribuídos por no mínimo 3 (três) avaliadores;
V – Será(ão) selecionada(s) a(s) proposta(s) melhor avaliada(s) de cada campus,
considerando o limite total de 150 participantes, e a adequação ao tempo total disponível
para as apresentações.
VI – Serão desclassificadas as propostas que se revelarem inexequíveis, ou que
estiverem em desacordo com esse edital.
VII – Para desempate entre as propostas, caso houver, serão adotados os critérios na
ordem apresentada a seguir:
1. Maior pontuação em originalidade/criatividade;
2. Maior pontuação em:
a) Qualidade da apresentação – para as modalidades: dança, música, teatro e poesia;
b) Estética – para a modalidade: artes visuais.
3. Maior pontuação em:
a) Carisma e expressão – para as modalidades: dança, música, teatro e poesia;
b) Impacto visual – para a modalidade: artes visuais.
4. Maior pontuação em:
a) Execução da apresentação – para as modalidades: dança, música, teatro e poesia;
b) Harmonia e composição artística – para a modalidade: artes visuais.
Parágrafo Único: Persistindo o empate haverá sorteio, para o qual a comissão de
avaliação marcará o local, data e horário de realização.
CAPÍTULO XIV
DAS APRESENTAÇÕES DA MICTI
Art. 47 Os trabalhos dos alunos de graduação deverão ser apresentados exclusivamente
na modalidade apresentação oral.
Art. 48 A apresentação oral deverá ser realizada no período de até dez (10) minutos, aos
quais poderão ser acrescentados cinco (5) minutos, destinados à discussão do trabalho.

Art. 49 Os trabalhos dos alunos do ensino médio/técnico deverão ser apresentados na
modalidade pôster.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos em que o projeto contiver
bolsistas de diferentes níveis de ensino, em que prevalecerá a indicação da apresentação
oral.
Art. 50 O pôster deverá ter dimensão de 120 cm (vertical) e de 90 cm (horizontal),
conforme modelo disponível no portal do evento na internet.
Parágrafo Único. Os pôsteres deverão seguir o roteiro:
I – título;
II – nome(s) do(s) autor(es);
III – curso em que o(s) aluno(s) está(ão) matriculado(s);
IV – identificação da instituição a que pertence(m);
V – introdução e justificativa;
VI – objetivos;
VII – metodologia;
VIII – resultados e discussão;
IX – considerações finais;
X – referências;
XI – identificação da agência de fomento, quando for o caso.
Art. 51 Os pôsteres deverão permanecer afixados nos estandes e/ou porta-banners
durante todo o horário previsto para a apresentação, conforme programação
disponibilizada na página do evento.
Parágrafo Único. A Comissão Central não fornecerá materiais adicionais para a fixação
dos pôsteres nos locais de apresentação.
Art. 52 Os autores devem verificar, previamente, na programação, o local, dia e horário da
sua apresentação. Na ausência ou atraso de algum apresentador, por qualquer motivo,
não haverá alteração no cronograma das apresentações.
Art. 53 As apresentações orais deverão ser feitas em português, podendo contar com o
auxílio de aplicativos de apresentação multimídia, gravados em CD ou pen drive.
Art. 54 A avaliação dos pôsteres está atrelada a aprovação prévia do estande por parte
da subcomissão científica, dentro do horário estipulado na programação.
Parágrafo único: Recursos adicionais necessários à apresentação do trabalho (acesso à
internet, aparelho de som, dentre outros) devem ser providenciados pelo apresentador.

CAPÍTULO XV
DAS APRESENTAÇÕES DO IFCULTURA
Art. 55 As apresentações do IFCULTURA ocorrerão de acordo com o estabelecido na
programação geral do evento, sendo priorizada a apresentação em momentos não
concorrentes às apresentações da MICTI.
Art. 56 Os equipamentos necessários à apresentação deverão ser discriminados na ficha
de inscrição.
Art. 57 Não serão providenciados equipamentos/infraestrutura que não estejam indicados
na ficha de inscrição.
CAPÍTULO XVI
DAS AVALIAÇÕES E PREMIAÇÕES DA MICTI
Art. 58 Os trabalhos apresentados serão avaliados por no mínimo dois avaliadores
designados pela Subcomissão de Avaliação.
Art. 59 As regras e os critérios das avaliações serão divulgados pela Subcomissão de
Avaliação no portal do evento.
Art. 60 Cabe à Subcomissão Científica em articulação com a subcomissão de premiação,
organizar e definir o sistema empregado para a premiação dos trabalhos. Serão
premiados os três melhores trabalhos apresentados em cada uma das Grandes Áreas do
Conhecimento e Áreas Temáticas da Extensão.
Parágrafo Único: Para concorrer à premiação, serão necessários, no mínimo, três
trabalhos em cada uma das Grandes Áreas do Conhecimento/Eixos temáticos. Quando o
número for inferior a três, a Subcomissão Científica poderá redistribuir os trabalhos entre
Grandes Áreas afins.
CAPÍTULO XVII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 61 Os autores deverão realizar a exposição dos trabalhos no local, dia e horário
estipulados pela Organização do evento.
Art. 62 Serão emitidos certificados aos participantes credenciados, conforme a
modalidade de participação.
Art. 63 Os campi do IFC, participantes do evento, deverão designar servidores
responsáveis pelo acompanhamento dos alunos.
Art. 64 Os participantes de outras instituições, quando menores de idade, deverão ser

acompanhados por responsáveis designados pela instituição de origem.
Art. 65 O ato da inscrição implica a autorização de gravação, de edição e de publicação
dos respectivos trabalhos e de imagens, exclusivamente com o objetivo de divulgação e
registro, sendo garantidos os créditos dos autores.
Art. 66 Os estudantes representantes dos campi serão regidos pelo Regulamento de
Conduta Discente em todos os momentos de seu deslocamento e participação no evento.
Art. 67 Casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora dos eventos.

ANEXO I
Regulamento específico das modalidades
1 Dança
1.1. As apresentações de dança têm caráter integrador e não competitivo, com o objetivo
de promover a integração cultural e divulgar as produções realizadas no âmbito do IFC.
1.2. A estrutura mínima de palco, iluminação e sonorização será de responsabilidade da
organização do evento.
1.3. No ato de inscrição, os artistas ou grupos deverão informar, obrigatoriamente:
a. Nome do grupo;
b. Tipo de dança;
c. Tempo de duração do espetáculo;
d. Plano de palco;
e. Plano de luz;
f. Plano de som;
g. Link de internet (youtube) com vídeo da apresentação ou envio de cd/dvd ou pendrive.
1.4. Serão aceitas inscrições de apresentações de dança, nas diversas modalidades, com
as seguintes estruturas:
a. Solo ou Duo;
b. Grupo de dança.
1.5. Cada apresentação poderá ser de até 10 minutos.
1.6. Os critérios de aceite levarão em conta:
a. A disponibilidade de espaço físico adequado para apresentação dos espetáculos;
b. A viabilidade logística, técnica e operacional da proposta submetida;
c. O disposto neste regulamento quanto à natureza do trabalho coreográfico;
d. Tempo de apresentação de acordo com o disposto neste regulamento.
2 Música
2.1. As apresentações de música têm caráter integrador e não competitivo, com o objetivo
de promover a integração cultural e divulgar as produções realizadas no âmbito do IFC.
2.2. Serão aceitos trabalhos de todos os gêneros, com temáticas livres, exceto os casos
previstos neste regulamento.
2.3. No ato de inscrição, os músicos deverão informar, obrigatoriamente:
a. Nome do músico ou banda;
b. Gênero musical;
c. Tempo de duração da apresentação;
d. Plano de palco;
e. Plano de luz;
f. Plano de som;
g. Link de internet (youtube) com vídeo da apresentação ou envio de cd/dvd ou pendrive.
Inseri espaço de link na ficha
2.4. As inscrições para mostra de música poderão ser feitas nas seguintes modalidades:
a. solo;

b. duplas;
c. corais;
d. banda de rock;
e. grupos de MPB;
f. grupos regionais;
g. grupos de hip-hop;
h. música eletrônica;
i. fanfarras;
j. conjuntos instrumentais diversos.
2.5. O tempo de duração de cada apresentação deverá ser de até 10 minutos.
2.6. Os critérios de aceite levarão em conta:
a. A disponibilidade de espaço físico adequado para apresentação dos espetáculos;
b. A viabilidade logística, técnica e operacional da proposta submetida;
c. O disposto neste regulamento quanto à natureza do trabalho musical;
d. Tempo de apresentação de acordo com o disposto neste regulamento.
3 Teatro
3.1. As apresentações teatrais têm caráter integrador e não competitivo, com o objetivo de
promover a integração cultural e divulgar as produções realizadas no âmbito do IFC.
3.2 A estrutura mínima de palco, iluminação e sonorização será de responsabilidade da
organização do evento.
3.3. No ato de inscrição, os artistas ou grupos deverão informar, obrigatoriamente:
a. Ficha técnica;
b. Histórico do espetáculo;
c. Sinopse;
d. Plano de palco;
e. Plano de luz;
f. Plano de som;
g. Link com vídeo da internet (youtube) ou envio de cd/dvd ou pendrive.
3.4. O tempo de duração de cada apresentação deverá ser de até 20 minutos.
3.5. Os critérios de aceite levarão em conta:
a. A disponibilidade de espaço físico adequado para apresentação dos espetáculos;
b. A viabilidade logística, técnica e operacional da proposta submetida;
c. O disposto neste regulamento quanto à natureza do trabalho teatral;
d. Tempo de apresentação de acordo com o disposto neste regulamento.
4 Artes visuais
4.1 A exposição de artes visuais tem caráter integrador e não competitivo, com o objetivo
de promover a integração cultural e divulgar as produções realizadas no âmbito do IFC.
4.2. As obras originais deverão ser enviadas para o Campus Camboriú – aos cuidados da
Subcomissão do III IFCultura (conforme cronograma) – e serão devolvidas aos seus
respectivos autores após a realização do evento.
4.3. A estrutura mínima para exposição das obras será de responsabilidade da comissão
organizadora.
4.4. Artes Visuais, para efeitos deste regulamento específico, considera-se as seguintes

modalidades:
I. Escultura;
II. Desenho;
III. Gravura;
IV. Pintura;
V. Instalação
4.4.1. A modalidade Escultura deverá seguir os requisitos:
a) material não perecível;
b) obras tridimensionais, com tamanho máximo de 1 m² de base x 1 m de altura;
c) as obras serão identificadas pela comissão organizadora, com o nome do autor, título
da obra e ano de produção, de acordo com as informações prestadas na ficha de
inscrição;
d) técnica livre.
4.4.2. As modalidades Desenho e/ou Gravura deverão seguir os requisitos:
a) as obras devem ter tamanho máximo de 90cm x 66cm e mínimo 20cm x 30cm,
devendo o tamanho ser indicado no ato de inscrição;
b) os trabalhos deverão ser apresentados emoldurados ou montados em papel com
gramatura mínima de 180 g;
c) as obras serão identificadas pela comissão organizadora, com o nome do autor, título
da obra e ano de produção, de acordo com as informações prestadas na ficha de
inscrição;
d) técnica livre.
4.4.3. A modalidade Pintura deverá seguir os requisitos:
a) tamanho máximo de 1,0 m de largura x 1,0 m de altura e mínimo de 20cm x 30cm,
devendo o tamanho ser indicado no ato de inscrição;
b) as obras serão identificadas pela comissão organizadora, com o nome do autor, título
da obra e ano de produção, de acordo com as informações prestadas na ficha de
inscrição;
c) técnica livre.
4.4.4 A modalidade de Instalação deverá seguir os seguintes requisitos:
a) especificar na inscrição o local apropriado e as necessidades de espaço da obra, esta
descrição será avaliada segundo as possibilidades de espaço disponíveis no evento;
b) material não perecível;
c) a montagem da instalação é de responsabilidade do autor da obra e deverá ser feita no
início do evento;
d) as obras serão identificadas pela comissão organizadora, com o nome do autor, título
da obra e ano de produção, de acordo com as informações prestadas na ficha de
inscrição.
5 Poesia
5.1. As declamações de poesia têm caráter integrador e não competitivo, com o objetivo
de promover a integração cultural e divulgar as produções realizadas no âmbito do IFC.
5.2. A estrutura mínima de palco, iluminação e sonorização será de responsabilidade da
organização do evento.
5.3. Na inscrição devem ser observados os seguintes quesitos:

a. a atividade terá o tempo máximo de 10 minutos para a apresentação;
b. a poesia poderá ser de própria autoria ou de outros autores
c. Link com vídeo da internet (youtube) ou envio de cd/dvd ou pendrive.
5.4. Os critérios de aceite levarão em conta:
a. disponibilidade de espaço físico e adequado para apresentação;
b. viabilidade logística, técnica e operacional da proposta submetida;
c. o disposto nesse regulamento quanto à natureza da apresentação;
d. tempo de apresentação em acordo com o disposto neste regulamento.

ANEXO II
Formulário de inscrição - Modalidade: Dança
Identificação
1. Campus:
2.Nome do grupo ou bailarino/dançarino (em caso de apresentação individual):

3. Breve histórico/descrição do grupo/bailarino:

4.Tipo da dança:
5.Tempo de duração (min):
6. Número de participantes:
7. Servidor/a responsável pelo grupo/estudante:
8. E-mail:

9. Telefone:

9. Equipamentos necessários para a apresentação:
Descrição de plano de palco, luz e som.
Link de internet com a apresentação
10. Integrantes (em caso de grupo):
01

05

02

06

03

07

04

08

* Se necessário poderão ser acrescentadas novas linhas
Assinatura do Proponente: __________________________________________________
Assinatura de servidor/a responsável pelo estudante/grupo: ________________________
Local e data: _____________________________________________________________

Anexo II
Formulário de inscrição - Modalidade: Música

1.Campus:
2.Nome da banda ou cantor/músico (em caso de apresentação individual):

3. Breve histórico da banda/cantor/músico:
3. Estilo musical:
4. Repertório:
5.Tempo de duração (min):
6. Número de participantes:
7. Servidor/a responsável pelo grupo/estudante:
8. E-mail:

Telefone:

9. Equipamentos necessários para a apresentação:
Descrição de plano de palco, luz e som.

Link de internet com a apresentação
10. Integrantes (em caso de grupo):
01
05
02
06
03
07
04
08
* Se necessário poderá ser acrescentado novas linhas
Assinatura do Proponente: __________________________________________________
Assinatura de servidor/a responsável pelo estudante/grupo: ________________________
Local e data: _____________________________________________________________

Anexo III
Formulário de inscrição - Modalidade: Teatro

1. Campus:
2.Nome do grupo/espetáculo e ficha técnica:
3. Gênero teatral, histórico do espetáculo e sinopse:

4.Tempo de duração (min):
5. Número de participantes:
6. Servidor/a responsável pelo grupo/estudante:
7. E-mail:

Telefone:

8. Equipamentos necessários para a apresentação:
Descrição de plano de palco, luz e som.

Link de internet com a apresentação
9. Integrantes (em caso de grupo):
01
05
02
06
03
07
04
08
* Se necessário poderá ser acrescentado novas linhas
Assinatura do Proponente: __________________________________________________
Assinatura de servidor/a responsável pelo estudante/grupo: ________________________
Local e data: _____________________________________________________________

Anexo IV
Formulário de inscrição - Modalidade: Artes Visuais

1. Campus:
2. Nome do artista:
3. E-mail:

4. Telefone:

5. Modalidade:
(

) Escultura

(

) Gravura

(

) Desenho

(

) Pintura

(

) Instalação

6. Dimensões da obra:

7. Descrição da obra a ser exposta:

Observação: anexar foto da obra a ser exposta.

Assinatura do Proponente: __________________________________________________

Assinatura de servidor/a responsável pelo estudante: _____________________________

Local e data: _____________________________________________________________

Anexo V
Formulário de inscrição - Modalidade: Poesia

1. Campus:
2. Nome do grupo ou estudante (em caso de apresentação individual):
3.Descrição da poesia:

4.Tempo de duração (min):
5. Número de participantes:
6. Servidor/a responsável pelo grupo/estudante:
7. E-mail:

Telefone:

8. Equipamentos necessários para a apresentação:

Link de internet com a apresentação
9. Integrantes (em caso de grupo):
01
05
02
05
03
06
04
07
* Se necessário poderá ser acrescentado novas linhas
Assinatura do Proponente: __________________________________________________
Assinatura de servidor/a responsável pelo estudante/grupo: ________________________
Local e data: _____________________________________________________________

