XII MOCITEC - 2018

CREDENCIAMENTOS EXTRA

Em 2018, a XII MOCITEC terá credenciamento extra
para os seguintes eventos:

Feira Brasileira de Colégios de
Aplicação e Escolas Técnicas
(Belo Horizonte - MG)

INFOMATRIX
Brasil
(Araranguá - SC)
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Regras de distribuição das vagas
•

Uma vaga do Nível Superior e Pós-graduação,
categoria Matemática e suas tecnologias/
Ciências da Natureza e suas tecnologias, para
o INFOMATRIX Brasil.

Será destinado para o trabalho com maior pontuação (primeiro
colocado) na referida categoria, desde que a pontuação do
trabalho tenha nota superior ou igual a 7.0. Caso o trabalho não
atinja esse ponto de corte, a vaga será redirecionada para outro
nível/categoria à critério da comissão organizadora do evento. O
autor do trabalho tem que ter até 25 anos (regra da
INFOMATRIX). Caso o trabalho contemplado não cumpra essa
regra, a vaga será repassada para o próximo trabalho na
classificação (lista de espera).
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Regras de distribuição das vagas
•

Vagas
do
Nível
Ensino
Integrado/Técnico de Nível Médio.

Médio

•

Uma vaga na categoria Informática, para o INFOMATRIX
Brasil.

•

Uma vaga na categoria
INFOMATRIX Brasil.

•

Uma
vaga
na
categoria
Ciências
Humanas,
Comportamentais, Linguagens e Artes, para a FEBRAT.

•

Uma vaga na categoria Ciências Exatas e Biológicas,
para a FEBRAT.

Engenharias,

para

o
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Regras de distribuição das vagas
•

Vagas
do
Nível
Ensino
Integrado/Técnico de Nível Médio.

Médio

A vaga será destinada para o trabalho com maior pontuação na
referida categoria, desde que a pontuação tenha nota superior ou
igual a 7.0. Caso o trabalho não atinja esse ponto de corte, a vaga
será redirecionada à lista de vagas remanescentes considerando
os trabalhos com melhores pontuações dentre todas as
categorias do Nível Médio Integrado/Técnico de Nível Médio. Com
o objetivo de democratizar as vagas de credenciamento, não será
permitido acúmulo de vagas. Por exemplo, se o primeiro colocado
da categoria for contemplado para a MOSTRATEC (conforme
regras do regulamento do evento), a vaga de credenciamento
extra será automaticamente direcionada para o próximo da lista
na categoria.
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Regras de distribuição das vagas
•

Uma vaga do Nível Fundamental para a
FEBRAT.

Será destinado para o trabalho com maior pontuação dentre as
duas categorias de Nível Fundamental, desde que a pontuação do
trabalho tenha nota superior ou igual a 7.0. Caso o trabalho não
atinja esse ponto de corte, a vaga será redirecionada para outro
nível/categoria à critério da comissão organizadora do evento.
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Disposições finais
Para fins de desempate, será utilizada a maior nota obtida na avaliação
presencial (considerando a composição da nota explicitada no regulamento do
evento). Persistindo o empate será realizado sorteio. Para os casos de sorteio,
a Comissão Organizadora irá solicitar a participação de um participante de
cada trabalho envolvido para acompanhar o processo. Especificamente, cada
trabalho envolvido no sorteio receberá um número de 1...n (onde n indica o total
de trabalhos envolvido no sorteio). O número será atribuído a partir de
ordenação alfabética crescente do título do trabalho. Dessa forma, o trabalho
que ficar em primeiro na ordenação alfabética crescente, receberá o número 1
(um), o segundo colocado receberá o número 2 (dois) e, assim,
sucessivamente. Para a realização do sorteio propriamente dito, será utilizado
o aplicativo online Sorteador (https://sorteador.com.br).
Para o caso do(s) autor(es) declinar(em) da vaga de credenciamento, por
qualquer motivo, será mantida uma lista de espera e, consequentemente, o
próximo da lista será contemplado com a vaga.
Por último, toda a responsabilidade pela inscrição e encaminhamento dos
estudantes para o evento é da instituição em que estes estão matriculados.
Dessa forma, o IFSul Câmpus Charqueadas só se responsabiliza, mediante
disponibilidade de recursos, pelos custos e tramitações de trabalhos oriundos
do IFSul Câmpus Charqueadas.
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