
Universidade Federal de Santa Maria – Campus Cachoeira do Sul

1ª Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação 

UFSM – CS Edital 36/2022

No dia 03 de dezembro de 2022 será realizada a  1ª Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação no

Campus Cachoeira do Sul da Universidade Federal de Santa Maria. Este evento tem por finalidade

integrar as comunidades escolar e universitária, expondo simultaneamente trabalhos oriundos das

diversas escolas do município e região,  bem como os trabalhos  oriundos de diversos projetos e

atividades desenvolvidas no Campus da UFSM em Cachoeira do Sul, no âmbito da pesquisa, do

ensino e da extensão, nas áreas de física, química, matemática e engenharias. Para fins de avaliação

e certificação,  o evento contará com duas modalidades,  uma a nível  básico,  para a comunidade

escolar, e uma a nível superior, para a comunidade universitária.  

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições para participação no evento serão realizadas exclusivamente pelo formulário

em (http://evento.ccsul.ufsm.br/cti/) no período de 10 de outubro  a 21 de novembro de 2022.

1.2. A submissão de trabalhos será realizada junto a inscrição no evento, em campo específico

do formulário descrito no item 1.1. No ato da inscrição, o proponente deve informar o título e resumo

do trabalho.

1.3.  Poderão inscrever trabalhos os  alunos de educação básica, graduação e pós-graduação de

instituições públicas ou privadas de ensino,  sob orientação de um professor responsável,  além de

técnicos administrativos da UFSM. 

http://evento.ccsul.ufsm.br/cti/


1.3.1. Na modalidade de nível básico, serão admitidos até 8 participantes por trabalho, sendo um

autor  apresentador  (aluno),  quatro  coautores  (alunos),  um  orientador  (professor),  e  dois

coorientadores (professores).

1.3.2. Na modalidade de ensino superior, serão admitidos até 8 participantes por trabalho, sendo

um autor principal (aluno ou TAE), um orientador (professor), e 6 coautores. 

1.4. Será  permitida  a  inscrição de  apenas um trabalho por autor e  não haverá  limites para

participação em coautorias, orientações e coorientações.

1.4.1 Na modalidade de ensino superior, será permitida a autoria múltipla de trabalhos de ensino,

que fizerem parte  da avaliação de alguma disciplina,  acumulada  com uma única de pesquisa ou

extensão.

1.5. Poderão ser apresentados painéis, protótipos, experimentos, softwares ou qualquer outro meio

visual  que  o  proponente  julgar  pertinente,  porém a organização  do evento  não custeará  nenhum

material ou qualquer outro item que cause ônus à UFSM.

1.5.1.  A  forma  de  apresentação  deverá  ser  informada  no  ato  da  inscrição,  bem  como  a

necessidade de algum item específico para o trabalho. 

1.5.2. A organização do evento não garante a disponibilidade de itens e serviços para o correto

funcionamento do trabalho, entretanto sugere-se aos participantes  que contatem a organização do

evento comunicando eventuais necessidades, tais como pontos de internet, água e luz.

1.6. Serão aceitos somente trabalhos nas áreas de física, química, matemática e engenharias.

2. DOS RESUMOS

2.1. O autor deve utilizar o campo específico no site  descrito no item 1.1 para a submissão do

resumo, observado o limite máximo de 3000 caracteres (com espaços).

2.2. O  autor  deve informar as principais  referências  bibliográficas com  limite mínimo  de 1

referência e máximo de 5, no padrão ABNT.



2.3. Além do resumo e referências, deverão ser informados os coautores do trabalho e o orienta-

dor,  se houverem,  bem  como  as  informações  constantes  no  item  1.5.  Os  nomes  de  todos  os

envolvidos devem ser completos, sem abreviações. 

2.3.1.  Os  certificados  serão  emitidos  nos  nomes  informados  no  ato  do  preenchimento  do

formulário.

2.4. Após a inscrição, a proposta será submetida à comissão de avaliação, não sendo possível ao

autor efetuar alterações.

3.   DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1. A aceitação do trabalho se dará de forma automática no momento da inscrição, salvo em casos

de infração da legislação vigente ou violação de direitos.

3.1.1. Caso o trabalho não seja aceito por motivos legais, os autores serão comunicados pelo meio

informado no ato da inscrição.

4. DAS APRESENTAÇÕES

4.1. O  trabalho, seja  qual for a  modalidade escolhida,  deverá estar  pronto e instalado no local

determinado pela organização do evento às 12:00h do dia 03/12/2022. O evento ocorrerá das 13:30 às

17:30 do dia 03/12/2022.

4.2. O processo de avaliação do trabalho será divulgado somente  após a  finalização das

inscrições.

4.3. O autor principal da apresentação deve estar disponível para avaliação durante todo o evento,

conforme  o cronograma que será disponibilizado após  o  encerramento  das  inscrições.  Não  é

obrigatória a presença dos coautores e orientadores.



4.3.1 Para autores que possuírem trabalhos na modalidade  ensino, voltado  à avaliação de uma

disciplina, será disponibilizado um cronograma específico.

5. DA CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

5.1. Cada grupo receberá um certificado de 30 horas, tendo  citado  o  nome  de  todos  os

participantes e seus respectivos papéis no trabalho.

5.2. É prevista a publicação de 2 ebooks referentes ao evento, separados por modalidade, isto é, um

ebook a nível básico e um ebook a nível superior.

5.3. É prevista a publicação de 2 edições especiais em periódico, com os melhores trabalhos em

cada modalidade, sendo uma edição para trabalhos a nível básico e uma a nível superior.

5.4. Os trabalhos referentes aos itens 5.2 e 5.3 deverão ser elaborados e entregues após o evento, em

cronograma específico a ser divulgado.

Dúvidas devem ser submetidas ao e-mail feira.cti@ufsm.br ou ramal  8457 .

COMISSÃO ORGANIZADORA

GLAUBER RODRIGUES DE QUADROS

Coordenador do Evento

JOCENIR BOITA

Coordenador do Evento

DIONES DE VARGAS DUTRA

Obs:. Casos omissos serão decididos pela organização do evento.
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