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EDITAL 
25ª FEICIT – Feira Interna de Ciências e Tecnologia 2021 

 
1 OBJETIVO 
 
Apresentar à comunidade a produção de trabalhos científicos e/ou de investigação dos alunos da Instituição 
nas diversas áreas do conhecimento do ensino médio e profissionalizante. 
 
2 PERÍODO 
 
A 25ª FEICIT será realizada nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2021. 
 
3 HORÁRIO 
 

Dia Horário Atividade 

22/09 (quarta) 17h Cerimônia de Abertura 

22/09 até 24/09 Online Visitação e Avaliação Virtual 

24/09 (sexta) 

16h Entrega do resultado classificação da Categoria 
Mostratec pelos Coordenadores de Curso 

17h30min Premiação 

 
4 LOCAL 
 
Em plataforma virtual que será divulgada em momento oportuno. 
 
5 INSCRIÇÃO 
 
As inscrições dos trabalhos devem ser feitas das 9 horas do dia 08 de setembro de 2021 às 21 horas do dia 
15 de setembro de 2021, através do site da Fundação Liberato (www.liberato.com.br). São dados obrigatórios 
para a inscrição: 
a) título, área de conhecimento, CID no CESP e resumo (com até 200 palavras) do projeto; 
b) nome completo, data de nascimento, e-mail e telefone do(s) expositor(es); 
c) nome completo do orientador e do(s) coorientador(es). 
 
6 CATEGORIAS 
 
Poderão ser inscritos trabalhos de alunos regularmente matriculados e que tenham sido desenvolvidos nas 
disciplinas de ensino médio e / ou do ensino profissionalizante, enquadrando-se em uma das modalidades a 
seguir: 
 
6.1 DIURNO 
 
a) Categoria Mostratec: para alunos regularmente matriculados nos cursos do diurno; trabalhos que 
concorrem à vaga na Mostratec; individuais ou em grupo (com, no máximo, três alunos); inscritos no Comitê 
de Ética e Segurança na Pesquisa (CESP); orientação de um professor da Escola; indicação pelo curso.  
b) Categoria Iniciação Científica: para alunos regularmente matriculados nos cursos do diurno; trabalhos 
com metodologia científica com no máximo quatro alunos, inscritos e aprovados pelo Comitê de Ética e 
Segurança na Pesquisa (CESP) e orientação de um professor da escola. 
 
6.2 NOTURNO 
 
a) Categoria Mostratec: para alunos regularmente matriculados nos cursos do noturno: trabalhos que 
concorrem à vaga na Mostratec; individuais ou em grupo (com, no máximo, três alunos); inscrição no Comitê 
de Ética e Segurança na Pesquisa (CESP); orientação de um professor da Escola; indicação pelo curso. 
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b) Categoria Iniciação Científica: para alunos regularmente matriculados nos cursos do noturno; trabalhos 
com metodologia científica com no máximo quatro alunos, inscritos e aprovados pelo Comitê de Ética e 
Segurança na Pesquisa (CESP) e orientação de um professor da escola. 
 
7 NÚMERO DE TRABALHOS 
 
Excepcionalmente, como a feira correrá em formato virtual não haverá limitação de expositores, cabendo ao 
curso a escolha dos projetos. Feita a escolha dos projetos, os alunos devem proceder à inscrição e aguardar 
a confirmação através da lista dos trabalhos selecionados para participar da 25ª FEICIT, a qual será 
divulgada no dia 17 de setembro de 2021, a partir das 12h, através do site da Fundação Liberato 
(www.liberato.com.br). 
 
8 ÁREAS DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS 
 
Ciências Animais e de Plantas; Biologia Celular e Molecular, Microbiologia; Bioquímica e Química; Ciências 
da Computação; Ciências Planetárias, Terrestres e Matemática e Física; Educação e Humanidades; História 
e Ciências Sociais; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecânica; Engenharia e 
Materiais; Engenharia Ambiental e Sanitária; Ciências Ambientais; Ciências da Saúde. 
 
9 EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Todos os trabalhos serão apresentados em vídeos gravados anteriormente, com duração entre 5 e 7 minutos, 
e em formatos definidos pelos cursos. Salienta-se que não serão disponibilizados quaisquer recursos 
multimídia.  
 
10 PREMIAÇÃO 
 
10.1 DIURNO 
 
a) Categoria Mostratec: 72 para a Mostratec 2021, sendo 18 vagas por curso. 
Observação: se entre os 18 classificados de cada curso houver desistência, a vaga será preenchida pelo 
suplente do mesmo curso. Se ainda assim houver mais vagas na Mostratec, essas serão preenchidas 
obedecendo ordem em sorteio posterior, considerada a ordem crescente de classificação dos suplentes, 
também por curso. Mesmo assim, se as vagas da Categoria Mostratec Diurno não forem preenchidas, as 
vagas remanescentes serão redistribuídas para os suplentes da Categoria Mostratec Noturno. 
b) Categoria Iniciação Científica: Prêmio Popularidade providenciado pela Direção de Ensino da Fundação 
Liberato. 
Observação: se houver desistência em cada curso, a vaga será preenchida pelo suplente do mesmo curso. 
Se ainda assim houver mais vagas na Mostratec, essas serão preenchidas obedecendo ordem em sorteio 
posterior, considerada a ordem crescente de classificação dos suplentes, também por curso. Mesmo assim, 
se as vagas da Categoria Mostratec Noturno não forem preenchidas, as vagas remanescentes serão 
redistribuídas para os suplentes da Categoria Mostratec Diurno. 
 
10.2 NOTURNO 
 
a) Categoria Mostratec: 8 para a Mostratec 2021, sendo 1 vaga por curso. 
b) Categoria Iniciação Científica: Prêmio Popularidade providenciado pela Direção de Ensino da Fundação 
Liberato. 
Todos os alunos expositores receberão certificado de participação, conforme emitido no ato da inscrição. 
 
(ATUALIZADO EM 25/08/2021) 10.3 ORIENTAÇÕES ADICIONAIS PARA A CATEGORIA MOSTRATEC 
 
Em função do curto prazo entre a FEICIT e a Mostratec, recomendamos fortemente que todos os projetos 
providenciem o preenchimento prévio e as devidas assinaturas do Formulário 1, disponível em 
https://www.mostratec.com.br/formularios/. 
De acordo com as regras de pesquisa, disponíveis em https://www.mostratec.com.br/wp-
content/uploads/2021/06/REGRAS-DE-PESQUISA-MOSTRATEC_2021.pdf, podem ser requisitados 
formulários adicionais, que também estão disponíveis em https://www.mostratec.com.br/formularios/. 
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Por solicitação da MOSTRATEC, ocorrerá uma reunião obrigatória, no dia 21 de setembro de 2021, às 20h 
pelo Meet, em link que será enviado posteriormente. 
 
11 AVALIAÇÃO 
 
a) Categoria Mostratec: o processo é de responsabilidade de cada curso. Na sexta-feira, dia 24 de setembro 
de 2021, até às 16h, o coordenador do curso entregará a lista dos classificados e dos suplentes (em ordem 
de classificação) à Comissão da FEICIT pelo e–mail: feicit@liberato.com.br 
b) Categoria Iniciação Científica: não haverá avaliação. 
 
12 CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
Novo Hamburgo, agosto de 2021. 
 

Platão Gonçalves Terra Neto 
Coordenador da 25° FEICIT 
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