
 
 
 
 

EDITAL 001/2021  

III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

 

A FATEC de Mogi Mirim- “Arthur de Azevedo” torna público o presente Edital e convida alunos regularmente 

matriculados e egressos de cursos oferecidos por instituições de ensino técnico e/ou superior a participarem da 

Mostra de Projetos no III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

 

1- DOS OBJETIVOS 

O objetivo da Mostra de Projetos no III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA consiste 

em transferir conhecimentos e tecnologias entre as instituições, e estimular a apresentação de produção de 

trabalhos teóricos e/ou práticos como síntese de seu aprendizado no decorrer de seus estudos pelos semestres 

cursados. 

 

2- DAS CARACTERÍSTICAS DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

2.1 - Cada trabalho deve obrigatoriamente ser apresentado em pôster (banner) com dimensões de 90 cm 

largura por 120 cm de altura.  

2.2 - O pôster deve conter as seguintes informações (imagem do modelo no Anexo I):  

• Título do Evento 

• Título do Trabalho 

• Nome do(s) autor(es), nome do professor orientador, e-mails e nome da instituição de ensino 

• Resumo (de 50 a 100 palavras) e Palavras-Chave (máximo de três Palavras-Chave) 

• Introdução 

• Justificativa(s) 

• Objetivo(s) 

• Metodologia 

• Resultados 

• Conclusões 

• Agradecimentos 

• Referências 

2.3 - Informações sobre fonte, tamanho das fontes, margens, cabeçalho e rodapé encontram-se no modelo 

(template) cujo download pode ser realizado em http://www.fatecmm.edu.br/. 

2.4 - Recomenda-se a apresentação de implementação experimental, protótipo ou simulação para 

complementar a exposição do pôster, quando tais materiais estiverem disponíveis. A apresentação destes 

materiais é opcional. 

http://www.fatecmm.edu.br/


 
 
 
 

 

3- DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

3.1- A submissão de propostas deverá pertencer a um dos eixos tecnológicos a seguir: 

• Ambiente e Saúde 

• Ciências Gerais 

• Controle de Processos Industriais 

• Gestão e Negócios 

• Informação e Comunicação 

• Produção Cultural e Design 

• Produção Industrial 

• Segurança 

• Turismo, Hospitalidade e Lazer 

 

4- DA INSCRIÇÃO, MATERIAL A SER ENCAMINHADO, MATERIAL A SER EXPOSTO. 

4.1. Da inscrição: 

4.1.1. Os trabalhos podem ser desenvolvidos individualmente ou em equipe e deverão obrigatoriamente 

ter a orientação/supervisão de um professor. O professor deverá necessariamente ser membro do 

corpo docente de uma instituição de ensino técnico ou superior. 

4.1.2. Múltiplos trabalhos distintos poderão ser submetidos pelo(s) mesmo(s) autor(es), desde que haja 

professor orientador/supervisor. 

4.1.3. No ato da inscrição deverão ser informados: o título e o eixo tecnológico do projeto (item 3.1), o 

nome da instituição de ensino, os nomes completos de todos os integrantes da equipe, o nome 

completo e RG do professor orientador, informações para contato de todos os integrantes da 

equipe e do professor orientador (e-mail e telefone).  

4.1.4. A falta das informações solicitadas na inscrição ou no pôster pode acarretar o indeferimento do 

projeto. 

4.1.5. As inscrições serão realizadas apenas no formato eletrônico, através de formulário na plataforma 

Google Forms disponível no endereço https://forms.gle/E8ac6UWJ1JFRqWBe7, entre os dias 

01/03/2022 até as 23horas e 59 min. de 01/05/2022, com o encaminhamento do Pôster e, quando 

necessário, do Parecer de Aprovação em Comitê de Ética. É necessário ter uma conta Google para 

realizar o preenchimento do formulário.   

4.2. Do material a ser encaminhado na inscrição. 

4.2.1. O pôster deverá estar formatado conforme as instruções 2.1, 2.2 e 2.3, seguindo o modelo 

fornecido no Anexo I e mantendo a formatação especificada. Não serão aceitos trabalhos fora 

dessa formatação. 

https://forms.gle/E8ac6UWJ1JFRqWBe7


 
 
 
 

4.2.2. O trabalho encaminhado deverá compreender uma das áreas de estudos descritas no item 3.1.  

4.2.3. Os pôsteres deverão ser enviados em formato eletrônico, através de formulário de inscrição na 

plataforma Google Forms, disponível no endereço e prazo informados no item 4.1.5. 

4.2.4. Para que possam ser submetidos ao Evento, os trabalhos que utilizem dados coletados em 

experimentos com seres humanos ou animais necessitam do parecer de aprovação do Comitê de 

Ética da Instituição de Ensino na qual foram desenvolvidos. O documento comprobatório de 

aprovação deve ser enviado através do formulário de inscrição na plataforma Google Forms, 

disponível no endereço e prazo informados no item 4.1.5. 

4.2.5. A equipe organizadora informará os participantes sobre o deferimento dos projetos e inscrições no 

período entre os dias 16/05/2022 até às 23horas e 59 min. de 20/05/2022. 

4.3. Do material a ser exposto. 

4.3.1. A apresentação e exposição dos trabalhos será realizada em recinto da FATEC Mogi Mirim durante 

a Mostra de Projetos no III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA no dia 

06/06/2022. O evento ocorrerá no período da manhã, das 10:00 às 12:00 e nos períodos da tarde e 

da noite, das 16:30 às 20:30.  

4.3.2. A apresentação ocorrerá obrigatoriamente por meio de pôster impresso, com participação do(s) 

autor(es).  

4.3.3. O pôster impresso deverá estar formatado conforme as instruções 2.1, 2.2 e 2.3, seguindo o 

modelo fornecido no Anexo I.  

4.3.4. A apresentação de demonstrações práticas durante o evento, com implementações experimentais, 

protótipos ou simulações é opcional. 

4.3.5. O(s) autor(es) que optar(em) por realizar demonstrações práticas fica(m) responsável(eis) pelo 

transporte e cuidados com os equipamentos durante a realização do evento. 

4.3.6. O(s) autor(es) que optar(em) por realizar demonstrações práticas deve(m) informar na inscrição se 

haverá a necessidade de mesas, cadeiras e até dois (02) pontos de energia (110V/220V). Recursos 

diversos como: fontes de energia, transformadores, réguas de força, extensões, conectores, 

estabilizadores e ferramentas em geral não serão fornecidos pela unidade e devem ser 

providenciados pelo(s) autor(es). 

4.3.7. O custeio do desenvolvimento do projeto e da impressão do pôster é responsabilidade do(s) 

autor(es) do trabalho, não cabendo ressarcimentos por parte da Comissão Organizadora ou da 

Instituição que sedia o Evento. 

4.3.8. Não serão permitidos experimentos que coloquem em risco a integridade física dos participantes 

do evento.  

4.3.9. Não serão permitidos conteúdos ofensivos de qualquer natureza no material a ser exposto durante 

o evento. 



 
 
 
 
 

5- DAS CERTIFICAÇÕES 

5.1- Todos os estudantes, egressos e professores que apresentarem seus projetos no evento receberão 

um Certificado de Apresentação de Projeto – Modalidade Pôster no III SIMPÓSIO REGIONAL: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

5.2- Os estudantes, egressos e professores que, além de apresentarem pôsteres no evento, também 

apresentarem demonstrações práticas, com implementações experimentais, protótipos ou 

simulações receberão um Certificado de Apresentação de Projeto – Modalidade Experimental no III 

SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

5.3- Os melhores projetos serão selecionados por uma comissão julgadora composta por docentes da 

Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim e por representantes das empresas da Região de Mogi 

Mirim. O(s) autor(es) destes projetos receberão um Certificado de Melhor Projeto no III SIMPÓSIO 

REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

 

6- DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1- As propostas encaminhadas para a participação e que se mostrarem qualificadas para fazerem parte 

do processo de seleção da Mostra de Projetos no III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA, a que se refere esse edital, terão reconhecidos seus direitos de autoria. 

6.2- Fica estabelecida, com os autores dos trabalhos aprovados, a assinatura de um Termo de Cessão de 

Direitos, para uso pleno do material encaminhado à Comissão Organizadora da Mostra de Projetos 

no III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

 

7- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

7.1- A Comissão Organizadora poderá cancelar a Mostra de Projetos no III SIMPÓSIO REGIONAL: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, em razão de caso fortuito ou de força maior, e também por 

insuficiência de inscrições, a seu critério – sem que isso implique em qualquer direito indenizatório. 

7.2- A decisão da Comissão Organizadora será soberana e de caráter irrevogável, não cabendo qualquer 

recurso por parte dos participantes. 

7.3. Os participantes autorizam as instituições organizadoras do III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, a título gratuito e sem qualquer ônus presentes ou futuros, a utilizarem-

se de suas imagens e voz capturadas durante o evento, ou a elas relacionadas, para produção de 

matéria promocional, publicitária e/ou acadêmica, edição de filmes e fotos divulgadoras ou exibição 

em qualquer tipo de mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva 

(propagandas para televisão aberta e/ou fechada, vídeos, filmes, entre outros), radiofônica 

(programas de rádio/podcasts), escrita e falada, Internet, e nos meios de comunicação interna, como 

jornal e periódicos em geral, na forma de impresso, voz e imagem, podendo, ainda, exibir imagens, 

filmes, vídeos e fotos através de projeção em tela em locais públicos, sem limitação de tempo ou 

número de vezes. 



 
 
 
 

7.4. Os casos omissos nesse edital serão decididos pela Comissão Organizadora da Mostra de Projetos no 

III SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

 

8- DAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE. 

8.1- A Comissão Organizadora e os apoiadores da Mostra de Projetos no III SIMPÓSIO REGIONAL: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA não se responsabilizam por inscrições inconsistentes, 

atrasadas, incompletas, inválidas, inverídicas, ou de qualquer outra forma em desacordo com o 

presente edital. 

8.2- O participante responderá de forma exclusiva pela originalidade do trabalho, ficando as 

Universidades parceiras e os apoiadores da Mostra de Projetos no III SIMPÓSIO REGIONAL: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA isentos de quaisquer responsabilidades no caso de eventual 

alegação de plágio, cópia ou apropriação indevida, ou qualquer outra forma de violação de direitos 

de propriedade intelectual de terceiros, no curso ou em razão da presente Mostra de Projetos no III 

SIMPÓSIO REGIONAL: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 

 

 

 

 

Prof. Dr. André Luís Ferrari de Moura Giraldi 
Diretor da FATEC de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo” 

 

 

 

 
 

 

  
  

 



 
 
 
 

ANEXO I – Modelo de Pôster 

 


