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A Comissão Organizadora da XIII MOCITEC torna público o regulamento e a abertura
de inscrições para a seleção de homologadores e avaliadores in loco da décima terceira edição
da Mostra de Ciência e Tecnologia do IFSul – Câmpus Charqueadas/RS. Inicialmente, são
explanados os processos de Homologação e Avaliação in loco.
• Homologação: etapa na qual todos os trabalhos submetidos à XIII MOCITEC
são analisados e avaliados por um corpo de avaliadores, com o objetivo de gerar
uma classificação geral dos trabalhos dentro de suas respectivas categorias. Os trabalhos melhor classificados em cada categoria, de acordo com o número de vagas
previsto para o evento, são considerados como homologados e, consequentemente,
asseguram sua vaga para participação como finalistas da XIII MOCITEC, para exposição e avaliação nos dias 30 e 31 de agosto de 2019. É importante ressaltar que,
em conformidade com o regulamento do evento, a nota obtida pelo trabalho na fase
homologação constitui 30% da nota final do trabalho.
• Avaliação in loco: etapa na qual os trabalhos classificados como finalistas da XIII
MOCITEC, durante a realização do evento, são submetidos à avaliação presencial
de um corpo de avaliadores. Dessa forma, nessa fase, é mandatória a presença física
dos avaliadores no evento para que a avaliação possa ser executada. Essa avaliação
representa 70% da nota final do trabalho, sendo utilizada de forma preponderante
para as premiações e credenciamentos oportunizados pela XIII MOCITEC.
Abaixo estão descritos os papéis de homologador e avaliador in loco.
• Homologador: é responsável por fazer a avaliação dos trabalhos submetidos à XIII
MOCITEC. Essencialmente, os autores irão submeter o título do trabalho, um resumo
contendo entre 350 e 500 palavras, palavras-chave, referências e um vídeo (pitch) com
duração de até 2 (dois) minutos. Com base nesses elementos, o homologador deverá
atribuir nota para os critérios estabelecidos para a fase de homologação (disponível no
regulamento do evento), bem como apresentar feedback para os autores contendo: (i )
quais são os principais pontos fortes do trabalho; (ii ) quais são os principais pontos
fracos do trabalho; e (iii ) breve descrição sobre o que entendeu do trabalho, comentários gerais explicando a nota para os critérios de avaliação e delineando possíveis
sugestões de melhoria. Esse feedback é de extrema relevância e se coaduna com o
papel pedagógico da revisão por pares. A atividade do homologador é executada de
forma totalmente remota e online, por meio do sistema de gerenciamento de avaliação
da XIII MOCITEC (clique aqui para acessar)1 .
• Avaliador in loco: é responsável por realizar a avaliação presencial dos trabalhos
classificados como finalistas no evento. No caso dos trabalhos das categorias de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Médio Integrado/Técnico de Nível Médio,
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o avaliador in loco deverá visitar os estandes dos trabalhos para os quais lhe foi atribuída a avaliação e executar a avaliação de acordo com os critérios definidos para o
evento. A avaliação poderá ser realizada dentro dos períodos que serão divulgados
junto à programação oficial no evento. Já no caso dos trabalhos finalistas na categoria
Ensino Superior e Pós-Graduação, a avaliação in loco acontece no formato de banca.
Basicamente, os trabalhos são apresentados em horário pré-determinado no estilo
conferência e a banca de avaliadores terá disponibilidade de tempo para arguições
e, posteriormente, registrar as notas seguindo os critérios estabelecidos pelo evento.
Para registrar as notas, em qualquer das categorias, os avaliadores irão utilizar o aplicativo mobile da MOCITEC, por meio de tablets disponibilizados pela organização
do evento ou poderão utilizar smartphones/tablets próprios.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A atividade de homologador e/ou avaliador in loco da XIII MOCITEC é voluntária e, portanto, não será remunerada.
1.2. Será compromisso do homologador e/ou avaliador in loco respeitar as condições
de igualdade e impessoalidade durante a avaliação.
1.3. O homologador e/ou avaliador in loco receberão certificado por sua participação
conforme os dados disponibilizados no ato da inscrição, contabilizando uma hora
por cada trabalho homologado e/ou avaliado.
1.4. Os trabalhos submetidos ao evento serão distribuídos entre os avaliadores inscritos, segundo a categoria e a(s) área(s) de atuação selecionada(s) no momento
da inscrição do avaliador, bem como buscando equalizar o número de trabalhos
a serem avaliados por cada avaliador.
1.5. Na inscrição, os avaliadores poderão optar por participar apenas como homologador, apenas avaliador in loco, ou ambos.

2. REQUISITOS
2.1. Não participar como autor, orientador ou coorientador de trabalhos submetidos
na categoria que deseja avaliar.
2.2. Para as categorias Ensino Fundamental e Médio:
• graduação completa, especialização, mestrado ou doutorado na área de inscrição; ou
• estar cursando graduação na área de inscrição, com experiência comprovada de participação em projeto (em nível médio ou superior) de iniciação
científica ou inovação tecnológica, bem como participação destacada como
autor em trabalho apresentado em Mostras, Feiras de ciências, Simpósios,
Congressos e afins; ou
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• nível médio completo, com experiência comprovada de participação em projeto(s) de iniciação científica ou inovação tecnológica e participação destacada como autor em trabalho(s) apresentado(s) em Mostras e Feiras de
ciências.
2.3. Para a categoria Ensino Médio Integrado/Técnico de Nível Médio:
• graduação completa, especialização, mestrado ou doutorado na área de inscrição; ou
• estar cursando graduação na área de inscrição, com experiência comprovada de participação em projeto (em nível médio ou superior) de iniciação
científica ou inovação tecnológica, bem como participação destacada como
autor em trabalho apresentado em Mostras, Feiras de ciências, Simpósios,
Congressos e afins; ou
• profissional da indústria com experiência comprovada na área de inscrição.
2.4. Para a categoria Graduação/Pós-Graduação:
• especialização, mestrado ou doutorado na área de inscrição; ou
• estar cursando pós-graduação (lato ou stricto sensu) na área de inscrição,
com experiência comprovada de participação em projeto de pesquisa científica ou inovação tecnológica, bem como participação destacada como
autor em trabalho apresentado em Mostras, Feiras de ciências, Simpósios,
Congressos e afins; ou
• profissional da indústria com experiência comprovada na área de inscrição.

3. INSCRIÇÕES
3.1. O período de inscrições irá respeitar as datas disponíveis no calendário oficial do
evento, disponível no site <http://mocitec.charqueadas.ifsul.edu.br/>.
3.2. As inscrições são realizadas única e exclusivamente pelo sistema online disponível neste endereço.
3.3. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deve indicar a(s) categoria(s) que deseja(m) avaliar, conforme critérios definidos no item 1 deste edital. As categorias
são as seguintes:
• Ensino Fundamental
– Matemática e suas tecnologias / Ciências da Natureza e suas tecnologias
– Ciências Humanas e suas tecnologias / Linguagens, códigos e suas tecnologias
• Ensino Médio
– Matemática e suas tecnologias / Ciências da Natureza e suas tecnologias
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– Ciências Humanas e suas tecnologias / Linguagens, códigos e suas tecnologias
• Ensino Médio Integrado e Técnico de Nível Médio
– Ciências Exatas e Biológicas
– Ciências Humanas, Comportamentais, Linguagens e Artes
– Engenharias
– Informática
– Meio Ambiente
• Ensino Superior e Pós-Graduação
– Matemática e suas tecnologias / Ciências da Natureza e suas tecnologias
– Ciências Humanas e suas tecnologias / Linguagens, códigos e suas tecnologias

4. ATRIBUIÇÕES
4.1. O avaliador deverá seguir os critérios estabelecidos para o evento, tanto no
processo de homologação quanto na avaliação in-loco do(s) trabalho(s) que lhe(s)
foi(ram) atribuído(s).
4.2. Informar imediatamente a comissão organizadora do evento caso identifique conflito de interesse com o(s) trabalho(s) que lhe foram atribuídos para homologação
ou avaliação in-loco.
4.3. Informar a comissão organizadora o mais rápido possível quando, por motivo de
qualquer natureza, verificar que não poderá realizar a avaliação do(s) trabalho(s)
que lhe foi(ram) atribuído(s).
4.4. Realizar a homologação dentro do período estabelecido pela comissão organizadora do evento. Esse período estará disponível no calendário oficial do evento.
4.5. Realizar a avaliação in-loco dos trabalhos, dentro dos períodos estabelecidos
pela comissão organizadora, nos dias 30 e 31 de agosto de 2019.
4.6. Em caso de qualquer dúvida em relação ao processo de homologação ou avaliação
in-loco procurar a comissão organizadora do evento para receber as devidas
orientações, pelo e-mail <mocitec@charqueadas.ifsul.edu.br>.
Casos especiais e/ou omissos a este documento serão avaliados e dirimidos pela Comissão Organizadora do evento. A inscrição como homologador e/ou avaliador in loco
representa concordância e o aceite de todas as diretrizes aqui contidas. Por último, a Comissão Organizadora se reserva o direito de modificar ou ajustar, a qualquer tempo, as
regras aqui dispostas.

