ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Olá Finalista da FEBRACE 2022,
Parabéns por ter sido selecionado.
Aqui você encontrará as principais orientações para garantir a sua participação.
LEIA atentamente todas as páginas deste documento, realizando as instruções descritas e tomando todas as
providências necessárias nos prazos estabelecidos.
A 20ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE 2022 acontecerá no formato híbrido:
●

FEBRACE - ETAPA AVALIAÇÃO ONLINE:
Os estudantes finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos na rodada de bancas virtuais
que acontecerão nos dias 10 à 13 de janeiro de 2022

●

FEBRACE - MOSTRA PRESENCIAL:
A partir das avaliações realizadas em janeiro, aproximadamente 70 projetos finalistas serão convidados
para participar das atividades presenciais previstas para acontecer de 21 a 25 de Março de 2022, na USP
em São Paulo.

●

FEBRACE - MOSTRA VIRTUAL:
Todos os finalistas anunciados em dezembro de 2021, participação na Mostra Virtual de Projetos que
acontecerá no período de 21 a 25 de Março de 2022.

Neste documento você encontra as orientações de participação para a Etapa Avaliação Online e para a Mostra
Virtual, que são válidas para todos os finalistas. Não há cobrança de taxas para participação na Etapa Avaliação
Online e Mostra Virtual
Orientações sobre a participação dos finalistas convidados para a Mostra Presencial serão publicados
separadamente em Janeiro.
Tenho mais dúvidas, como falo com a FEBRACE?
O nosso atendimento para assuntos relacionados aos finalistas ou para atender e analisar qualquer solicitação
especial é realizado EXCLUSIVAMENTE de forma eletrônica. Utilize o Fale com a FEBRACE e envie seu
questionamento ou solicitação para o e-mail contato@febrace.org.br
Não possuímos atendimento por telefone. Para alguns casos e solicitações especiais, estas precisam ser
encaminhadas para análise ou consulta da coordenação. O contato eletrônico também permite que tenhamos o
registro de qualquer informação ou parecer que tenha sido enviado.
Organização da FEBRACE
20 de Dezembro de 2021

Orientações para Finalistas FEBRACE 2022

1 / 13

ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
FEBRACE 2022 - ETAPA AVALIAÇÃO ONLINE - parte 1
Informações válidas para TODOS os finalistas
Finalistas encontrarão as seguintes informações disponíveis ao acessar o seu cadastro na plataforma “minha
FEBRACE” - http://minha.febrace.org.br/:
● Carta Convite dos Finalistas da FEBRACE 2022 - Disponível a partir de 21/12/21
● Comentários dos Pré-Avaliadores - Disponível a partir de 21/12/21
● Datas, horários e links (plataforma Zoom) das bancas de avaliação que serão realizadas entre os dias 10 a
13 de Janeiro - Disponível entre 05 a 07 Janeiro de 2022.
INFORMAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO
As avaliações dos projetos acontecerão em salas virtuais em períodos de 3 horas de duração, nos quais até 6
projetos irão se apresentar para uma banca de avaliadores.
As bancas virtuais acontecerão entre os dias 10 a 13 de Janeiro, com uma rodada de apresentações no período da
manhã (09h às 12h) e outra rodada no período da tarde (13h às 16h) - os horários informados são no horário de
Brasília. Cada projeto finalista terá duas oportunidades para apresentar seu projeto para duas bancas diferentes,
cada um em um dia.
Os finalistas encontrarão as datas, horários atribuídos para suas bancas e os links de acesso a elas publicados na
plataforma “minha FEBRACE” na primeira semana de janeiro de 2022.
SALAS VIRTUAIS
As avaliações serão realizadas pela plataforma Zoom, que pode ser acessada de computadores ou também de
smartphones.
A instalação do programa Zoom é opcional mas recomendável por ser mais estável.
Instruções de download e instalação: https://zoom.us/download.
● Em computadores, baixem e instalem o Cliente Zoom para Reuniões
● Em Smartphones, baixem e instalem o Aplicativo para Celular Zoom, disponível gratuitamente na
Apple App Store e no Google Play Store
Se não puder instalar o programa, você poderá acessar a sala pelo seu navegador, preferencialmente o Chrome.
QUEM PARTICIPA?
Finalistas poderão participar de seu computador pessoal, computador da escola ou de seu smartphone.
Os projetos deverão ser apresentados pelos estudantes finalistas. Orientadores poderão acompanhar a avaliação
pelo link da sala de avaliação.
COMO APRESENTAR?
Todos os participantes da sala poderão assistir às apresentações de todos os projetos daquela sessão. Na sala
haverá um mediador da FEBRACE. Quando for a vez de seu projeto, o mediador irá ativar o vídeo e o microfone de
todos os estudantes finalistas deste projeto.
Os estudantes finalistas terão 5 minutos para apresentar o projeto. Poderão usar e compartilhar uma
apresentação, utilizando a função Compartilhar Tela (Share Screen).
Após a apresentação, os avaliadores poderão fazer perguntas por 15 minutos.
Além de sua apresentação, os avaliadores terão acesso ao seu artigo ou relatório submetido na inscrição do
projeto.
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
FEBRACE 2022 - ETAPA AVALIAÇÃO ONLINE - parte 2
Informações válidas para TODOS os finalistas
COMO ACESSAR?
1. Clique no link da sua sala no início de sua sessão.
2. Clique em “Join from your browser”
3. Preencha seu endereço email
4. Digite o número do seu estande e o seu nome completo se você for estudante, os orientadores devem
colocar o nome completo e a palavra “orientador” entre parênteses.
5. Exemplo 1:
paulob@aaa.com
EXA12 - Paulo Barbosa
6. Exemplo 2:
marciaaa@sp.com.br
Maria Aparecida (ORIENTADORA)
●
●
●
●
●

Participantes poderão acessar as salas de avaliação separadamente de onde estiverem. Não é necessário e
nem devem se reunir em um mesmo local.
É importante que os finalistas entrem na sala no início.
Qualquer dificuldade, como por exemplo limitação de conexão deve ser informada ao moderador da
FEBRACE pelo chat do zoom.
A sala de avaliação pode ser encerrada antes do prazo caso todos os finalistas presentes já tenham
apresentado seus projetos.
Caso seja solicitada uma senha ao acessar a sala Zoom, digite febrace.

IMPORTANTE:
O resultado das avaliações da Etapa de Avaliação Online definirão quais serão os finalistas que serão convidados
para participar das atividades presenciais em Março com os seus projetos.
Camiseta FEBRACE 2022
Os estudantes, orientadores e coorientadores devidamente cadastrados na platafomra “Minha FEBRACE”
receberão a camiseta de finalista da FEBRACE 2022.
●

●
●

●
●

Os participantes deverão acessar os cadastros de seu projeto na “Minha FEBRACE” e informar o tamanho
de sua camiseta entre 17/01/22 até 20/01/22. Participantes que não informarem o tamanho dentro do
prazo receberão o tamanho que estiver disponível no momento da postagem. Dados de tamanho
informados após 20/01, não serão considerados, pois a grade de tamanhos será enviada para a
fornecedora na manhã de 21/01, e não será possível enviar alterações.
As opções de tamanho disponíveis são Babylook (tamanho único), P, M, G e GG.
Todas as camisetas dos participantes (estudantes, orientador(a) e coorientador(a)) de um mesmo projeto
serão postados para uma única pessoa do projeto, preferencialmente o Orientador ou Coorientador, que
receberá o pacote que deverá encaminhar as camisetas para cada um dos participantes.
A previsão de postagem das camisetas será em meados de Fevereiro de 2022. Recomendamos que os
estudantes usem as camisetas para gravar o vídeo de apresentação do vídeo do projeto.
Recomendamos que os estudantes finalistas convidados para participar das atividades presenciais, tragam
a camiseta para São Paulo, para usá-la durante os dias de exposição do projeto.
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
FEBRACE 2022 – Mostra Virtual, Confirmação de Dados cadastrais e dados complementares
Informações válidas para TODOS os finalistas
A partir de 17/01/22 (segunda-feira), a plataforma “minha FEBRACE” disponibilizará telas adicionais aos
finalistas para envio de materiais que farão parte de seu estande virtual e informações importantes que
servirão de referências para a definição das premiações:
1) O que vale para a FEBRACE 2022, são os dados do desenvolvimento do projeto em 2021, portanto
mudanças que ocorram em 2022 não afetarão os dados de autoria do projeto, como por exemplo
desligamento de estudantes autores ou troca de orientadores da escola.
2) Vocês poderão melhorar o projeto, bem como o relatório do projeto de acordo com os comentários e
sugestões do Comitê de Seleção e das bancas de avaliação. Recomendamos que todos os finalistas enviem
o relatório ou artigo científico atualizado no “minha FEBRACE”. O relatório atualizado poderá ser
consultado para definição final de premiações. A nova versão do relatório deverá ser enviada pelo perfil
da pessoa responsável pelo cadastro do projeto.
Envio de Documentos Assinados
ENVIO OBRIGATÓRIO para todos os finalistas
A FEBRACE exige que os finalistas apresentem alguns documentos assinados.
O envio destes documentos assinados deve ser realizado pela plataforma “minha FEBRACE”, pela pessoa
responsável pelo cadastro do projeto até 14/03/2022 (Segunda-feira).
Quais São os Documentos e Quem Precisa Preenchê-los?
Documento

Quem precisa apresentar o documento?

Termo de Autenticidade do Projeto [PROJETO].
https://febrace.org.br/wp-content/uploads/2021/06/autenticidade.pdf

ESTUDANTES FINALISTAS e ORIENTADOR
(um documento por projeto)

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO. (versão menor de 18)
https://febrace.org.br/wp-content/uploads/2021/06/audimenor18.pdf

ESTUDANTES FINALISTAS (menores de 18)
(um documento por estudante menor de 18
anos)

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO (versão maior de 18)
https://febrace.org.br/wp-content/uploads/2021/06/audimaior18.pdf

ESTUDANTES FINALISTAS (maiores de 18)
ORIENTADOR(A) E COORIENTADOR(A)
(um documento por finalistas maior de 18
anos)

Quais são os prazos?
Atividade
Envio dos Documentos assinados.
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Envio de Painel ou Pôster Explicativo do Projeto
ENVIO OBRIGATÓRIO pela plataforma “minha FEBRACE” pelo perfil responsável pelo cadastro do projeto.
O seu painel ou pôster é o cartão de visitas do projeto, ou seja, faz o primeiro contato entre o autor e o público.
Um pôster tem que ser auto explicativo, de forma que todo aquele que ler,
possa entender do que se trata. Um pôster precisa ser essencialmente
chamativo, criativo e informativo. Não pode ser poluído visualmente, ou
seja, não ter muitas imagens nem muito texto, para não correr o risco de
ficar cansativo de ler.
O pôster explicativo é um dos itens analisados pelos avaliadores durante a Mostra de Projetos e deve ser
enviado até 14/03/2021 (Segunda-feira) e poderá ser considerado para definição das premiações. O conteúdo
de seu poster passará pela verificação do Comitê de Revisão Científica que poderá solicitar ajustes no conteúdo
apresentado para garantir que o mesmo esteja dentro das regras da FEBRACE.
Quais são os prazos?
Atividade
Envio do Pôster

Prazo
14/Mar/2022

Como planejar seu pôster?
Escolher os dados é a parte mais importante.
Reúna textos, figuras, fotos e gráficos a serem apresentados para depois selecionar, cuidadosamente, quais
informações textuais e ilustrações se encaixam no pouco espaço do pôster:
● Textos e imagens devem estar distribuídos de forma organizada ao longo do pôster e as cores escolhidas
devem realçar as mensagens importantes a serem transmitidas.
● Use gráficos, diagramas, imagens e fotos, pois estes ajudam a apresentar as ideias de forma mais sintética.
Fotos contendo pessoas só poderão ser colocadas no pôster se nelas aparecerem apenas os finalistas do
projeto (e seus familiares, desde que devidamente identificados). Não é permitida a exibição de imagens
de outras pessoas.
● Na exposição de gráficos, diagramas, fotos ou qualquer imagem no estande que não tenham sido
produzidos pelos finalistas, seja no pôster, ou outra ferramenta de apresentação utilizada, sempre deverá
constar o respectivo autor ou a referência da qual esta foi obtida (revistas, jornais, etc.). O projeto poderá
ser desclassificado na falta destes dados.
● A apresentação de um pôster deve ser rápida (em torno de 4 a 5 minutos).
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Preparação do Painel ou Pôster Explicativo do Projeto
Qual é a estrutura básica?
Um bom pôster deve conter:
O Título da Pesquisa, para uma pesquisa imediata;
● A Instituição, com nome e endereço do local onde a pesquisa foi realizada; Você pode incluir também
menção ou logos de patrocinadores que ajudaram na realização ou participação do projeto. Lembre-se de
que ao colocar logos, estes não podem ter mais do que 5 cm x 5cm.
● O Nome dos Autores, responsáveis pela realização do trabalho (os nomes dos finalistas e suas instituições
devem aparecer em destaque na parte superior de seu painel / pôster.);
● Uma breve Introdução do trabalho, que é onde se apresenta uma justificativa para ter sido feita aquela
pesquisa, incluindo o problema ou a questão pesquisada, o objetivo ou a hipótese;
● Os Métodos, ou seja, os procedimentos, equipamentos. Materiais e estratégias usados na análise do
trabalho (se achar melhor, pode apresentar na forma de um fluxograma);
● O Desenvolvimento, que são as etapas executadas no trabalho: as análises e a conclusão. Lembre-se, não
basta mostrar o seu “produto final”, você deve mostrar o seu processo científico ou de engenharia.
● Os Resultados que você obteve com estes métodos;
● As Conclusões que o grupo conseguiu chegar com aqueles resultados;
E as Referências, com citações dos autores mencionados no trabalho. Qualquer frase incluída no painel /
pôster, que não seja de autoria dos finalistas do projeto, deverá ter seus autores e fontes devidamente
identificados. O projeto será desclassificado por falta destes dados. Por exemplo, Foto por “FULANO” ou
Fonte: “www.fontedafotoacima.fonte”

Como diagramar um pôster?
Mesmo sendo virtual para a maior parte dos finalistas, o pôster elaborado deve simular o poster da mostra
presencial. Para diagramar um pôster para a FEBRACE, você deve distribuir os elementos textuais e gráficos em
uma área de 90cm x 1,20m.
● Considerar fontes de 60 pt para o título/ 30 pt para os cabeçalhos/20 pt para o texto
● Dividir o pôster em duas ou três colunas
● A montagem de seu painel / pôster deve ser atrativa e apresentar o que você fez e o que você descobriu.
Certifique-se de que a disposição dos itens esteja bem organizada e de que as cores escolhidas realcem as
mensagens importantes a serem transmitidas. Você pode usar cores para separar ideias e setas para guiar
seu público pelo conteúdo do painel / pôster.
● Use, sempre que julgar conveniente, gráficos, diagramas, imagens, fotos e legendas, pois estes, quando
bem utilizados, podem ajudar a apresentar as ideias de forma mais sintética.
● Cada um dos finalistas convidados para participar das atividades presenciais possui em seu estande um
espaço atrás de seu balcão de exposição em que um painel ou pôster explicativo do projeto deve ser
exposto. A impressão deste pôster é de responsabilidade do finalistas. A FEBRACE não imprime posters
pelos finalistas.
Apenas os finalistas convidados para participar das atividades presenciais
devem providenciar a impressão de seu poster para que ele seja
apresentado fisicamente em seu estande.
Finalistas participando apenas das atividades virtuais não precisam
providenciar a impressão de seu pôster. O seu poster será apresentado
apenas na Mostra Virtual.
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Preparação e Envio do Vídeo do Projeto
ENVIO OBRIGATÓRIO pela plataforma “minha FEBRACE” pelo perfil responsável pelo cadastro do projeto.
O vídeo de seu projeto deve descrever qual o objetivo do seu projeto e quais os resultados alcançados. O
despertar o interesse do público para ler o seu resumo ou visitar o seu estande. Ele servirá também como um dos
principais instrumentos para a divulgação de seu projeto para o público e imprensa.
Formatos de vídeo aceitos: serão aceitos vídeos ou slide show narrado pelos estudantes finalistas (whiteboard ou
prezi com fotos dos estudantes) enviados pelo Youtube. O orientador e coorientador não devem participar do
vídeo.
Recomenda-se que o vídeo de seu projeto tenha duração de 1 minuto até 3 minutos de duração. Não há
penalidades para quem ultrapassar a duração recomendada.
Quais são os prazos?
Atividade
Envio do Vídeo

Prazo
15/Mar/2022

Dicas de Preparação do Conteúdo:
O seu vídeo precisa ter começo, meio e fim e com conteúdos específicos.
● Início/Introdução – você precisa despertar o interesse do ouvinte para que ele ouça o que você quer falar.
Esse é o momento de você se apresentar (nome, cidade e estado), falar o título do seu projeto, que deve
sintetizar a mensagem principal, na sequência apresente a questão problema e/ou objetivos e, qual o
principal benefício que seu projeto trará para a sociedade.
● Meio/Desenvolvimento – você deve fazer o desenvolvimento do tema através de tópicos. Escolha os
pontos principais. Não tente falar tudo sobre seu tema. Lembre-se que recomendamos que o vídeo tenha
até três minutos de duração. Nesse momento você deve apresentar como foi conduzido o projeto, quais
são as hipóteses e como foram levantados os dados. Apresente argumentos que sustentem o objetivo
proposto.
● Fim/Conclusão – você deve finalizar seu vídeo apresentando os resultados obtidos. Deixe claro para o
ouvinte o que pode ser respondido com o seu projeto. Você precisa responder a pergunta ou promessa
gerada na introdução.
● Seja criativo na produção do vídeo, mas não esqueça de que é importante ser bastante claro e objetivo na
linguagem e na expressão de suas ideias, para que todos possam compreender.
● Ao preparar o texto do vídeo, prepare o conteúdo com explicações breves e de fácil compreensão.
● Seja objetivo e fale com clareza, em tom e velocidade médios.
● O vídeo pode ser algo mais pessoal, utilizando uma linguagem coloquial, cotidiana e concisa. Fuja da
linguagem rebuscada e de termos muito técnicos.
Uma vez que o vídeo também será consultado pelos avaliadores, para definição final de premiações, procure em
seu vídeo explorar os assuntos levantados pelas seguintes perguntas:
Como você teve a ideia do projeto?
Como planejou sua pesquisa?
Qual é a hipótese que você quis testar ou qual é o problema que você quis resolver?
Como testou suas ideias?
Como você analisou os resultados?
O que você conclui?
Quais são os próximos passos da pesquisa?
Caso tenha desenvolvido um protótipo, reserve um momento em seu vídeo para demonstrá-lo
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Preparação e Envio do Vídeo do Projeto
Dicas para a gravação do vídeo:
●
●
●

Grave no formato horizontal, na resolução máxima de seu
dispositivo.
Posicione o seu dispositivo de gravação na mesma altura do seu
rosto, em um tripé ou suporte, se possível.
Escolha um ambiente bem iluminado. Não fale muito baixo. Sua
voz deve sobressair em relação às demais fontes de ruído
presentes no ambiente.
Você pode se inspirar assistindo aos vídeos dos finalistas dos anos
anteriores. Confira as playlists em nosso canal no youtube:
https://www.youtube.com/user/FEBRACE/playlists?shelf_id=10&
view=50&sort=dd
Recomendamos que você utilize esta claquete para identificar o
seu vídeo e
projeto. Clique no link abaixo para baixar o modelo editável da
Claquete:
https://febrace.org.br/wp-content/uploads/2021/12/claquete_fe
brace2022.ppt/

FOTO DA EQUIPE
ENVIO OBRIGATÓRIO pela plataforma “minha FEBRACE” pelo perfil responsável pelo cadastro do projeto.
Enviar a foto da equipe, incluindo os estudantes autores, o orientador(a) e o coorientador(a) se possuir. Esta foto
será utilizada durante a Cerimônia de Premiação.
Se não possuir uma foto com todos os autores, vocês podem enviar
uma montagem. Dimensões da foto:
● A foto deve ser quadrada, com dimensões máximas de
1080px por 1080px.
● Cuidado para não enviar imagens visivelmente distorcidas.

Quais são os prazos?
Atividade
Envio da Foto da equipe
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Termo de Autenticidade do Projeto

ENVIO OBRIGATÓRIO pela plataforma “minha FEBRACE” pelo perfil responsável pelo cadastro do projeto.






Para projetos desenvolvidos por 2 ou 3 estudantes, as respectivas Declarações podem ser encontradas na página seguinte. Não é
necessário autenticar as assinaturas.
Este Termo deve ser preenchido por todos os estudantes autores.
A declaração do Orientador deve ser assinada preferencialmente pelo Orientador, podendo também ser assinada pelo
Coorientador.
O Sistema aceita apenas um arquivo do Termo. Para projetos desenvolvidos por 2 ou 3 estudantes, ambas as páginas deverão ser
digitalizadas como um único documento.

Nome do Estudante Finalista 1:
Declaração e Termo de Autenticidade e Autoria Própria
Eu
, portador do RG no__________________,
expedido pela ________/_______, matriculado no ano de 2021 na Escola:
declaro que sou autor do projeto
finalista da FEBRACE 2022, apresentado sob o título:
,
desenvolvido de

/

/

(data de início) a

/
(data de término) sob a orientação de:
(nome do orientador). Toda a documentação
apresentada é resultado do nosso próprio esforço e pesquisa e não há cópias de obras literárias impressas ou
eletrônicas. Estou ciente que:
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.

_______________________________
Local e Data

/

__________________________________
Assinatura

Nome do Orientador:
Declaração e Termo de Autenticidade e Autoria Própria - ORIENTADOR
Eu
, portador do RG no__________________,
expedido pela ________/_______, declaro que sou orientei o(s) estudantes(s):
no desenvolvimento do projeto finalista da FEBRACE 2022, apresentado sob o título:
,
desenvolvido de
/
/
(data de início) a
/
/
(data de término). Toda a documentação
apresentada é resultado do esforço e pesquisa dos estudantes e não há cópias de obras literárias impressas ou
eletrônicas.
_______________________________
Local e Data
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Termo de Autenticidade do Projeto – ESTUDANTE 2 e 3

Nome do Estudante Finalista 2:
Declaração e Termo de Autenticidade e Autoria Própria
Eu
, portador do RG no__________________,
expedido pela ________/_______, matriculado no ano de 2021 na Escola:
declaro que sou autor do projeto
finalista da FEBRACE 2022, apresentado sob o título:
,
desenvolvido de

/

/

(data de início) a

/
(data de término) sob a orientação de:
(nome do orientador). Toda a documentação
apresentada é resultado do nosso próprio esforço e pesquisa e não há cópias de obras literárias impressas ou
eletrônicas. Estou ciente que:
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.

_______________________________
Local e Data

/

__________________________________
Assinatura

Nome do Estudante Finalista 3:
Declaração e Termo de Autenticidade e Autoria Própria
Eu
, portador do RG no__________________,
expedido pela ________/_______, matriculado no ano de 2021 na Escola:
declaro que sou autor do projeto
finalista da FEBRACE 2022, apresentado sob o título:
,
desenvolvido de

/

/

(data de início) a

/
(data de término) sob a orientação de:
(nome do orientador). Toda a documentação
apresentada é resultado do nosso próprio esforço e pesquisa e não há cópias de obras literárias impressas ou
eletrônicas. Estou ciente que:
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.

_______________________________
Local e Data

Orientações para Finalistas FEBRACE 2022

/

__________________________________
Assinatura
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO – FEBRACE 2022
FINALISTAS – Estudantes menores de 18 anos
Pelo presente instrumento, AUTORIZO, como RESPONSÁVEL LEGAL pelo expositor (dados abaixo), sendo este menor de 18
anos, estudante finalista da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia – FEBRACE 2022, a utilização de quaisquer direitos
intelectuais relativos a obras literárias, artísticas ou científicas, obras audiovisuais, textos de palestras, fotografias etc.,
conteúdos, direitos de personalidade, interpretações, execuções, marcas, sinais distintivos, a qualquer título, de sua autoria
ou propriedade, relacionados ao evento na proporção e extensão de suas respectivas criações e participações.
AUTORIZO, também por este instrumento o uso de sua imagem (fotos e voz), para fins de eventos, divulgações, propagandas
e retrospectivas relacionadas ao referido evento da FEBRACE, atendendo às mesmas finalidades do parágrafo anterior, a título
gratuito e por tempo indeterminado.
As imagens/fotografias e sons poderão ser fixados, reproduzidos e modificados com qualquer meio técnico. Poderão ser
reproduzidas parcialmente ou na sua totalidade em qualquer suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e
integradas a qualquer outro material (fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.) conhecido ou que venha
a existir no futuro.
Os direitos aqui cedidos e autorizados por meio deste instrumento, são a título gratuito, sem que seja devida qualquer
remuneração e por tempo indeterminado, podendo ser explorados em qualquer parte do mundo e em todos os ramos
(publicidade, edição, imprensa, design, etc.).
Declaro que a presente AUTORIZAÇÃO isenta os organizadores/responsáveis pelo evento de quaisquer responsabilidades
acerca de qualquer direito demandado relativo a presente AUTORIZAÇÃO, inclusive quanto a eventuais reclamações de
terceiros interessados, valendo a mesma exclusivamente para o evento supracitado e, posteriormente, aos materiais
eventualmente veiculados e atrelados ao mesmo.
Afirmo ter ciência e estar de acordo com a Política de Privacidade da FEBRACE e autorizo neste ato o tratamento dos
dados pessoais do menor, nos termos da Política de Privacidade por tempo superior ao término do evento ao qual se
encontra inscrito para finalidade de análise evolutiva (estudantil e de carreira) dos participantes, bem como para receber
comunicação futura e para o compartilhamento com parceiros gerando oportunidades de participação em novos
eventos e programas associados ao tema.

Local:

Data

/

/

(data da assinatura)

Nome Completo do menor:

RG (se possuir)

CPF (se possuir)

Nome Completo do Responsável legal:

RG

CPF

Assinatura do Responsável Legal

Endereço:
Cidade

UF

●

Este documento refere-se à transparência dando ciência da Política de Privacidade também para autorização de tratamento de
dados pessoais para situações específicas, incluindo uso de imagem, além de autorização para publicação dos resumos dos
projetos, nomes, imagens e depoimentos dos estudantes e orientadores finalistas para utilização em publicações da FEBRACE,
em Press Releases para a imprensa, em publicações institucionais dos parceiros e relatórios da FEBRACE.

●

Você encontra a Política de Privacidade completa da FEBRACE publicada em:
https://febrace.org.br/participe/regras/politica-de-privacidade/

ENTREGA OBRIGATÓRIA PARA ESTUDANTES MENORES DE 18 ANOS – ENVIO OBRIGATÓRIO: Seu Termo deverá
ser enviado pela plataforma “minha FEBRACE” até o dia 14/Mar/2022.

Orientações para Finalistas FEBRACE 2022
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO – FEBRACE 2022
Finalistas– para maiores de 18 anos

Pelo presente instrumento, AUTORIZO, como expositor – estudante e/ou orientador finalista da Feira Brasileira de
Ciências e Engenharia – FEBRACE 2022, a utilização de quaisquer direitos intelectuais relativos a obras literárias,
artísticas ou científicas, obras audiovisuais, textos de palestras, fotografias etc., conteúdos, direitos de
personalidade, interpretações, execuções, marcas, sinais distintivos, a qualquer título, de minha autoria ou
propriedade, relacionados ao evento na proporção e extensão de suas respectivas criações e participações.
AUTORIZO, também por este instrumento o uso de minha imagem (fotos e voz), para fins de eventos, divulgações,
propagandas e retrospectivas relacionadas ao referido evento da FEBRACE, atendendo às mesmas finalidades do
parágrafo anterior, a título gratuito e por tempo indeterminado. As imagens/fotografias e sons poderão ser
fixados, reproduzidos e modificados com qualquer meio técnico. Poderão ser reproduzidas parcialmente ou na sua
totalidade em qualquer suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e integradas a qualquer outro
material (fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.) conhecido ou que venha a existir no
futuro.
Os direitos aqui cedidos e autorizados por meio deste instrumento são a título gratuito, sem que seja devida
qualquer remuneração e por tempo indeterminado, podendo ser explorados em qualquer parte do mundo e em
todos os ramos (publicidade, edição, imprensa, design, etc.).
Declaro que a presente AUTORIZAÇÃO isenta os organizadores/responsáveis pelo evento de quaisquer
responsabilidades acerca de qualquer direito demandado relativo a presente AUTORIZAÇÃO, inclusive quanto a
eventuais reclamações de terceiros interessados, valendo a mesma exclusivamente para o evento supracitado e,
posteriormente, aos materiais eventualmente veiculados e atrelados ao mesmo.
Afirmo ter ciência da Política de Privacidade da FEBRACE, autorizando neste ato o armazenamento de
meus dados pessoais, quando não exigidos ou respaldados por lei, por tempo superior ao ano letivo do
evento ao qual me inscrevi para finalidade de análise evolutiva (estudantil e de carreira) dos participantes,
bem como para receber comunicação futura e para o compartilhamento com parceiros gerando
oportunidades de participação em novos eventos e programas associados ao tema.

Local:

Data

/

/

(data da assinatura)

Nome Completo:
RG

CPF

Assinatura

Endereço
:
Cidade
●

●

UF

Esclarecimentos: Este documento refere-se à transparência dando ciência da Política de Privacidade também para autorização
de tratamento de dados pessoais para situações específicas, incluindo uso de imagem, além de autorização para publicação
dos resumos dos projetos, nomes, imagens e depoimentos dos estudantes e orientadores finalistas para utilização em
publicações da FEBRACE, em Press Releases para a imprensa, em publicações institucionais dos parceiros e relatórios da
FEBRACE.
Você encontra a Política de Privacidade completa da FEBRACE publicada em:
https://febrace.org.br/participe/regras/politica-de-privacidade/

ENVIO OBRIGATÓRIO: Seu Termo deverá ser enviado pela plataforma “minha FEBRACE” até o dia 14/Mar/2022. Todos os
finalistas – estudantes, orientadores e coorientadores - maiores de idade, devem enviar este documento.
Orientações para Finalistas FEBRACE 2022
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ORIENTAÇÕES PARA FINALISTAS
FEBRACE 2022
Oportunidades

PARA ORIENTADORES E COORIENTADORES FINALISTAS: PRÊMIO PROFESSOR DESTAQUE
Orientadores finalistas não deixem de participar da seleção para o
Prêmio Professor Destaque da FEBRACE 2022.
Leiam a descrição completa e preencham o formulário de
inscrição em nosso site:
https://febrace.org.br/participe/professor-destaque

Quem pode se inscrever:
- Orientadores e coorientadores (devidamente cadastrados) de estudantes finalistas da FEBRACE 2022, que não
tenham sido contemplados em edições anteriores com o prêmio Professor Destaque da FEBRACE.
Obs . Professores finalistas de edições anteriores do prêmio Professor Destaque podem se inscrever novamente
desde que sejam orientadores de estudantes finalistas da FEBRACE 2022.
Pré-requisitos para participar do processo de seleção:
Pré-requisitos para participar do processo de seleção:
1. Preparar um vídeo de apresentação de 1 a 5 minutos de duração, dizendo como e porquê orienta seus alunos
em projetos de iniciação científica.
2. Postar o vídeo no YouTube e informar o link no formulário de inscrição.
3. Preencher e enviar o formulário de inscrição (https://febrace.org.br/participe/professor-destaque) até o dia
21/01/2022 (Sexta-feira).
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