REGULAMENTO - III MOSTRA VIRTUAL 3 MINUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2021
IFSC CAMPUS LAGES E URUPEMA
Apresentação
A III Mostra Virtual 3 minutos de Ciência e Tecnologia tem por objetivo apresentar
em vídeos de curta duração projetos realizados no IFSC Campus Lages e Campus Urupema
para o público interno e externo da instituição. A mostra faz parte da programação dos
campus para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2021, que acontece de 2 a 8 de
outubro de 2021.
Submissão das propostas
Poderão ser submetidos projetos desenvolvidos por servidores e alunos dos Campus
Lages ou Campus Urupema, já concluídos ou em andamento, desde que com resultados já
obtidos, dentro das categorias: a) projetos que foram ou estão vinculados a editais (internos
ou externos ao IFSC) e, b) projetos integradores e trabalhos de conclusão de curso (técnico,
graduação e especializações). Em ambas as categorias não serão aceitos trabalhos já
apresentados (com os mesmos resultados) em edições anteriores do evento.
Todo trabalho deverá ter pelo menos 1 servidor do Campus Lages ou do Campus
Urupema como responsável. Não há limitação em relação ao número de projetos onde o
servidor participa ou é o responsável.
A submissão consiste em:
a) Um pôster do trabalho, em formato pdf, utilizando o modelo do evento (editáveis
- formato odt ou formato docx);
b) Um vídeo, em torno de 3 minutos de duração (com 30 segundos tolerância, para
mais ou para menos), apresentando o projeto e os resultados. Será aceito qualquer formato
compatível com a plataforma YouTube (veja aqui quais). O material utilizado para
elaboração do vídeo, como slides, imagens ou trechos de outros vídeos, fica a critério e
responsabilidade dos autores, incluindo a observância sobre eventuais direitos autorais e/ou
ocorrência de plágio sobre materiais de terceiros.

Dica! As edições anteriores desse evento (I e II Mostra Virtual 3 minutos de Ciência e
Tecnologia) podem servir de exemplo e inspiração para autores. Visite a nossa página no
YouTube (acesse aqui), assista alguns vídeos e seus pôsteres (link na descrição de cada vídeo).
Sugestão! No vídeo do projeto não é necessária a presença de todos os autores do trabalho.
Contudo, a comissão incentiva que os vídeos sejam feitos preferencialmente pelos discentes
envolvidos no projeto.

O envio deve ser feito no formulário de submissão (acesse aqui). Preferencialmente
a submissão deve ser realizada pelo servidor responsável pelo trabalho (orientador, no caso
de trabalhos de conclusão de curso e projetos integradores). Em casos onde a submissão for
realizada por outro autor do trabalho, deverá ser anexado um e-mail do servidor responsável
(em formato .pdf), com a ciência da submissão.
Caso o mesmo trabalho seja submetido mais de uma vez, será considerada como
válida a postagem mais recente.
A comissão organizadora da mostra avaliará o material submetido e informará no email indicado no formulário sobre o aceite do trabalho. A comissão também poderá, a seu
critério, sugerir modificações que deverão ser realizadas pelos autores no prazo estipulado
no cronograma.
Exposição dos trabalhos nas plataformas virtuais
A comissão organizadora fará a publicação dos vídeos e dos links para o pôster na
playlist do evento (acesse aqui), dentro do canal 3 minutos de Ciência e Tecnologia, no
YouTube. Os trabalhos também serão postados na página do evento no site do campus Lages
(acesse aqui), campus Urupema (acesse aqui) e no Instagram @3mincienciaetecnologia,
onde aparecerá o início de cada vídeo (~1min), um breve texto de apresentação e o convite
para visitar o vídeo completo e o pôster na playlist do evento.
Para a ordem de publicação dos trabalhos será definida pela comissão organizadora,
agrupando sempre que possível em sequência trabalhos de cada área.
Esses trabalhos também poderão ser promovidos na plataforma, nos stories, pela
comissão organizadora e pelos autores, com o público sendo incentivado a registrar
comentários e perguntas em cada projeto, seja no Instagram ou no YouTube.

Divulgação dos trabalhos com maior aprovação popular
No último dia de promoção da mostra (ver cronograma abaixo) a comissão fará uma
postagem de encerramento da mostra nos sites do campus e no Instagram, divulgando os
cinco trabalhos com maior número de “Gostei” na plataforma YouTube, como uma forma
de reconhecimento pela repercussão desses projetos. A critério da comissão, e de acordo
com a disponibilidade de recursos dos campus, esses trabalhos poderão receber brindes
como premiação.
Certificação
Cada trabalho receberá uma declaração de apresentação no evento, emitido pela
Coordenação de Pesquisa e Inovação do Campus Lages e pela Coordenação de Pesquisa, PósGraduação e Inovação do Campus Urupema, enviado aos endereços de e-mails cadastrados
na submissão do trabalho. A declaração será emitida conforme os dados indicados no
formulário de inscrição.
Cronograma
Submissão dos trabalhos via formulário
eletrônico

10 a 20 de setembro de 2021

Avaliação dos trabalhos pela comissão
organizadora

21 a 23 de setembro de 2021

Modificações e correções sugeridas pela
comissão e reenvio

24 a 27 de setembro de 2021

Publicação dos trabalhos no YouTube, site do
campus e no Instagram

30 de setembro a 1 de outubro de
2021

Promoção e divulgação dos trabalhos pela
comissão e autores

2 a 8 de outubro de 2021

Postagem de encerramento da mostra no site
do campus e no Instagram, divulgando os cinco
trabalhos mais acessados (até as 12h00 deste
dia)

8 de outubro de 2021

Envio dos certificados (declaração) por e-mail

até 8 de novembro de 2021

Disposições finais
Qualquer dúvida referente a esse regulamento e ao evento pode ser enviada para o
email ou Whatsapp da Coordenação de Pesquisa e Inovação do Campus Lages
(pesquisa.lages@ifsc.edu.br, +55 49 3221-4258) ou para a Coordenadoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação do Campus Urupema (pesquisa.urupema@ifsc.edu.br).
A comissão organizadora da mostra reserva-se o direito de resolver os casos omissos
e as situações não previstas no presente regulamento.

