ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS – FEBRACE 2018
Termo de Conduta e Divulgação de Estudante Finalista da FEBRACE 2018
Cada um dos estudantes finalistas deverá ter uma cópia do termo de conduta e deverá ler, preencher, assinar e
providenciar a assinatura do termo por seu respectivo responsável, ANTES da viagem.
ENTREGA OBRIGATÓRIA: A FEBRACE não recolherá esta autorização, irá verificá-la com antecedência. A sua
Autorização de Viagem e Participação deverá ser enviada até o dia 28/Fev/2018 pelo Sistema de Finalistas
(www.febrace.org.br/finalistas).
Nome do Estudante Finalista:
Nome do pai, mãe ou responsável legal do estudante:
REGRAS DE CONDUTA
1) Não serão toleradas fraude científica e má conduta na pesquisa realizada ou durante a exposição de
projetos. Plágio, utilizando pesquisas de terceiros como realização própria e fabricação de dados também
não serão tolerados. Projetos fraudulentos serão desclassificados e não poderão concorrer a prêmios.
2) É estritamente proibido o uso de produtos derivados do tabaco, bebidas alcoólicas e/ou drogas em todas as
dependências e atividades de responsabilidade da FEBRACE.
3) É obrigatório o respeito ao espaço e patrimônio do local de exposição.
Estou ciente das regras acima e concordo em segui-las da melhor forma. Estou ciente de que ao
desobedecer alguma delas serei desclassificado e impedido de continuar participando da feira.
Assinatura do Estudante Finalista

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável Legal

RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA FEBRACE PARA COM OS EXPOSITORES
A Organização da FEBRACE tomará todas as providências ao seu alcance para garantir a segurança de seu
projeto durante a mostra de projetos. Entretanto, como se trata de uma feira aberta ao público, nos momentos
de visitação pública, os estudantes finalistas são responsáveis por seus respectivos projetos e pertecens, não
cabendo nenhuma responsabilidade à Organização da FEBRACE por quaisquer roubos, perdas ou danos nos
projetos ou quaisquer equipamentos dos expositores. É imprescindível que você tome todas as precauções
necessárias durante os horários de exposição pública. É também imprescindível que você, sempre que se
ausentar de seu estande, nunca deixar no estande objetos ou equipamentos de valor, incluindo o seu Diário de
Bordo.
Li atentamente, estou ciente e concordo com o conteúdo do parágrafo acima.
Assinatura do Estudante Finalista

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável Legal

DIVULGAÇÃO
A FEBRACE é uma atividade de amplitude nacional e a sua presença nela é muito importante. As organizações e
empresas envolvidas na premiação e outros aspectos da feira podem querer divulgar o seu envolvimento na
mesma, incluindo a publicação de fotos e nomes dos estudantes por eles premiados. Pedimos a sua colaboração
com a mídia em eventuais contatos, entrevistas, fotos e filmagens durante e após a feira. Sua colaboração pode
estimular outros estudantes a se envolverem com Ciência e Tecnologia.
Dou consentimento para a utilização, para fins de divulgação relacionada à FEBRACE, do meu nome,
meus depoimentos e minhas imagens (fotos e vídeos, incluindo fotos e vídeos enviados por mim à
FEBRACE) pela Organização da FEBRACE, seus colaboradores e seus patrocinadores, na forma de
ilustração, propaganda ou outras formas de publicação.
Assinatura do Estudante Finalista
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