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A Comissão Organizadora da XII MOCITEC torna público o regulamento e a abertura
de inscrições para a seleção de avaliadores para compor o Comitê de Revisão (CRC) da
décima segunda edição da Mostra de Ciência e Tecnologia do IFSul – Câmpus Charqueadas/RS.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A atividade de avaliador da XII MOCITEC é voluntária e, portanto, não será
remunerada.
1.2. Será compromisso do avaliador respeitar as condições de igualdade e impessoalidade durante a avaliação.
1.3. Os participantes do CRC serão certificados por sua participação conforme os
dados disponibilizados no ato da inscrição.
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, bem como buscando equalizar o número de trabalhos a serem avaliados por cada avaliador.
1.5. Os avaliadores que se inscreverem para este Comitê poderão optar por também
serem avaliadores presenciais da Mostra, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto
de 2018.

2. REQUISITOS
2.1. Ter atuação profissional, formação ou titulação comprovada na área dos trabalhos que pretende avaliar.
2.2. Não participar como autor, orientador ou coorientador de trabalhos submetidos
na categoria que deseja avaliar.

3. INSCRIÇÕES
3.1. O período de inscrições será de 08 de maio a 11 de junho de 2018.
3.2. As incrições são realizadas exclusivamente pelo formulário online disponível no
site do evento <http://mocitec.charqueadas.ifsul.edu.br/>.
3.3. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deve indicar a(s) categoria(s) que deseja
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
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• Ensino Médio
– Matemática e suas tecnologias / Ciências da Natureza e suas tecnologias
– 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 participante do CRC da XII MOCITEC 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. No processo de homologação, cabe ao avaliador, para cada trabalho avaliado,
apresentar um retorno para os autores contendo: (i ) quais são os principais
pontos fortes do trabalho; (ii ) quais são os principais pontos fracos do trabalho;
e (iii ) comentários gerais sobre o trabalho, justificando 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.
4.3. Informar 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.
4.4. Realizar a homologação dentro do período estabelecido pela comissão organizadora do evento. Esse período estará disponível no site do evento.
4.5. Realizar a avaliação in-loco dos trabalhos, dentro dos períodos estabelecidos
pela comissão organizadora, nos dias 24 e 25 de agosto de 2018.
4.6. Em caso de qualquer dúvida em relação ao processo de homologocação ou avaliação in-loco procurar a comissão organizadora do evento para receber as devidas
orientações.
Casos omissos a este documento serão avaliados e tratados pela Comissão Organizadora
do evento.

