
ORIENTAÇÕES PARA SEMIFINALISTAS

FEBRACE 2023

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 semifinalista 1:

Declaração e Termo de Autenticidade e Autoria Própria

Eu , portador do RG no__________________,
expedido pela ________/_______, matriculado no ano de 2022 na Escola:

declaro que sou autor do projeto
semifinalista da FEBRACE 2023, 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 semifinalista da FEBRACE 2023, 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 Assinatura
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ORIENTAÇÕES PARA SEMIFINALISTAS

FEBRACE 2023

Termo de Autenticidade do Projeto – ESTUDANTE 2 e 3

Nome do Estudante semifinalista 2:

Declaração e Termo de Autenticidade e Autoria Própria

Eu , portador do RG no__________________,
expedido pela ________/_______, matriculado no ano de 2022 na Escola:

declaro que sou autor do projeto
semifinalista da FEBRACE 2023, 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 semifinalista 3:

Declaração e Termo de Autenticidade e Autoria Própria

Eu , portador do RG no__________________,
expedido pela ________/_______, matriculado no ano de 2022 na Escola:

declaro que sou autor do projeto
semifinalista da FEBRACE 2023, 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
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