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EDITAL Nº 711/2019, de 01º de outubro de 2019 
 

III MOSTRA DE TRABALHOS DO IFSP/CÂMPUS VOTUPORANGA 
 
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus 
Votuporanga, em conformidade com a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), de 20 de dezembro de 1996 e a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008; por 
intermédio da Comissão Organizadora do evento (designada por meio da Portaria nº 
VTP.0094/2019), torna público o presente edital de abertura de inscrições, de 02 a 10 de outubro 
de 2019, para a III Mostra de Trabalhos do IFSP/Câmpus Votuporanga. 
 
1. DO OBJETO. 
Inscrição de trabalhos nas diversas áreas do conhecimento propedêutico e profissinal do ensino, 
da pesquisa e da extensão, para a III Mostra de Trabalhos, a ocorrer durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, no período de 18 a 24 de outubro de 2019, que esse ano tem como tema 
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. O objetivo da 
Mostra centra-se na divulgação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da instituição. Para tanto, 
os trabalhos serão apresentados à comunidade (interna e externa) e sujeitos à certificação 
classificadora (1º, 2º e 3º lugar). 
 
2. DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
2.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por meio de Formulário On-line (Clique 
aqui) no período de 03 a 10 de outubro de 2019, respeitados todos os requisitos dispostos no 
presente edital. 
2.2. Poderão participar da III Mostra de Trabalhos, quaisquer estudantes e servidores do 
IFSP/Câmpus Votuporanga, com trabalho em fases de desenvolvimento ou concluído, centrado em 
uma área do conhecimento (ciência da natureza, humanas, matemática, engenharias, etc.) e 
posicionada no ensino, na pesquisa ou na extensão. 
2.3. É permitido a participação do estudante e/ou servidor em mais de um trabalho, desde que 
possuam linhas temáticas distintas. 
2.4. O trabalho deverá ser apresentado em formato de pôster, cujo modelo sugestivo está 
disponível nos Anexos I e II. O proponente poderá utilizar outros modelos de pôster. 
2.5. A apresentação será realizada nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus Votuporanga, conforme cronograma do item 5. 
 
3. DA PREMIAÇÃO. 
3.1. Todos os trabalhos que participarem da III Mostra de Trabalhos do IFSP/Câmpus Votuporanga 
receberão certificado de participação, emitidos pela Coordenaria do Extensão. 

https://forms.gle/mFzbDYhhQ3AzgGVs9
https://forms.gle/mFzbDYhhQ3AzgGVs9
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3.2. Os três primeiros classificados serão premiados com certificados de menção honrosa à 
posição classificada no evento (1º, 2º e 3º lugar). 
 
4. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
4.1. Todos os trabalhos concorrerão entre si. 
4.2. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora, devidamente designada pela 
Direção-Geral do câmpus, contando com servidores das diferentes áreas do conhecimento. 
4.3. Cada pôster será avaliado por três servidores do Câmpus Votuporanga. 
4.4. Os critérios de julgamentos serão: 
 

Critério Descrição do Critério Nota (pontos) 
1 Apresentação do conteúdo. 0 (zero) a 2,5 (dois,cinco) 
2 Estrutura visual e organização. 0 (zero) a 2,5 (dois,cinco) 
3 Coerência entre os objetivos e os resultados. 0 (zero) a 2,5 (dois,cinco) 
4 Respostas dos autores as indagações realizadas 

pelos avaliadores. 
0 (zero) a 2,5 (dois,cinco) 

Total 0 (zero) a 10 (dez) 
 
4.5. A variação das notas será de 0,25. 
4.6. A média das três notas atribuídas pelos avaliadores irá compor a nota final do trabalho. 
4.7. Os critérios de desempate serão:  

• Maior nota no critério 1;  
• se permanecer o empate, maior nota no critério 2 e, assim, sucessivamente. 

4.8. As notas dos trabalhos serão divulgadas, individualmente, apenas para o proponente do 
trabalho, mediante solicitação enviada para o endereço extensao.vtp@ifsp.edu.br, com o assunto 
“Solicitação de Nota da III Mostra”. 
 
5. DO CRONOGRAMA DO EVENTO. 
Publicação do Edital: 01º/10/2019 

Período de inscrição: 02/10 a 10/10/19 

Divulgação dos trabalhos inscritos 11/10/2019 

Apresentação dos trabalhos* 22/10 (16h00 às 17h00) 
23/10 (16h00 às 17h00) 

*Na data de divulgação dos trabalhos inscritos, constará na lista a data e horário da apresentação e avaliação do 
trabalho. 
 

mailto:extensao.vtp@ifsp.edu.br
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
6.1. A inscrição do trabalho importará no conhecimento das instruções deste edital e na aceitação 
tácita das condições nele contida, tais como se acham estabelecidas. 
6.2. Caberá à Direção-Geral do IFSP/Câmpus Votuporanga, em conjunto com a Comissão 
Organizadora da III Mostra, a responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura do evento, para o 
que poderá se utilizar de todos os meios admitidos em direito para sua garantia. 
6.3. Os casos omissos, não previstos neste edital, serão julgados pela Direção-Geral, em conjunto 
com a Comissão Organizadora da III Mostra Trabalhos do IFSP Câmpus Votuporanga. 
 
 

Votuporanga, 01º de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Marcos AmorielleFurini 

Diretor-Geral  
IFSP/Câmpus Votuporanga 
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Anexo I 

FORMATAÇÃO DO PÔSTER 

• Recomenda-se que o pôster seja elaborado e editado sobre o modelo que pode ser 
baixado no site do evento, facilitar o trabalho dos autores. 

• Tamanho do pôster: 90 cm de largura por 100 cm de altura. 
• Deve possuir as caixas que delimitam os espaços para os itens Introdução, Material e 

Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Agradecimentos, os quais devem ser 
ajustados de acordo com o bom senso do(s) autor(es). 

• Título do trabalho: fonte Arial, negrito, tamanho 66, centralizado no pôster. 
• Nome dos autores: fonte Arial, negrito, tamanho 46. O nome do autor que apresentará o 

trabalho deverá estar sublinhado. 
• Informações dos autores (instituição, cargo e e-mail): fonte Arial, tamanho 30. 
• Itens Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e 

Agradecimentos: fonte Arial, negrito, tamanho 56. 
• Texto: fonte Arial, tamanho 32. 
• Tabelas, Figuras e afins: podem ser ajustados para se adequar as caixas. 
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Anexo II 
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