
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul 

Campus Vacaria 
 
 

REGULAMENTO 

I SALÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DO CAMPUS VACARIA DO IFRS 

 
 
 
Este Regulamento determina a normatização do I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão 

do Campus Vacaria do IFRS. 

 
 
 

CAPÍTULO I 

DO EVENTO 

 

Art. 1º O Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Vacaria – IFRS é um evento 

aberto ao público em geral e constitui-se em um espaço para divulgação, promoção  e 

exposição de trabalhos realizados por estudantes dos cursos Integrados, Subsequentes, 

Graduação e bolsistas de ensino, pesquisa e extensão do IFRS – Campus Vacaria. 

 

Art. 2º O Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão ocorre concomitante com outras 

atividades: palestras, mostra de ciência e tecnologia, apresentações artísticas, oficinas para 

professores e oficinas para estudantes e o evento VEM PRO IF. 

 

Art. 3º O Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão será realizado no dia 30 (trinta) de 

setembro de 2017 (dois mil e dezessete). 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 



 

Art. 4º Os objetivos da I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS – Campus 

Vacaria: 

I - Estimular estudantes no desenvolvimento de atividades de iniciação científica e 

tecnológica; 

II - Proporcionar a interação entre estudantes de diferentes níveis de ensino; 

III -  Fomentar  o  interesse  pelo  Ensino,  Pesquisa e  Extensão entre  professores  e 

estudantes do IFRS – Campus Vacaria;  

IV - Proporcionar aos bolsistas do IFRS a divulgação de seus projetos e ideias para a 
comunidade externa que estará presente no Evento VEM PRO IF; 

V - Estreitar laços de parceria e cooperação entre profissionais das diversas áreas de 

conhecimento do Campus Vacaria do IFRS; 

VI - Promover a qualificação dos trabalhos com a finalidade de participação e de 

reconhecimento em eventos nacionais e/ou internacionais; 

VII - Contribuir com o fortalecimento da produção de conhecimentos e tecnologias que 

possam colaboram com a qualidade de vida da sociedade. 

 
 
 

CAPÍTULO III 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 5º Poderão participar do I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Vacaria 

do IFRS: 

I – Estudantes regularmente matriculados em cursos Integrados, Subsequentes e 

Graduação do IFRS – Campus Vacaria; 

II – Bolsistas de ensino, pesquisa e extensão do IFRS – Campus Vacaria. 

§ 1º É obrigatória a apresentação dos projetos desenvolvidos por bolsistas de ensino, 

pesquisa e extensão do IFRS/Campus Vacaria. 

§ 2º É permitida, de forma facultativa, a participação de bolsistas voluntários dos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 6º A participação dos estudantes dar-se-á por meio de uma equipe formada por até 03 

(três) componentes, além de 01 (um) orientador e, se necessário, de 01 (um) coorientador. 

§ 1º Não há limites de projetos por professor/servidor orientador, mas cada aluno poderá 

participar de um único projeto. 



Art. 7º Poderão participar como avaliadores do I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do 

IFRS - Campus Vacaria: 

I - Professores do IFRS – Campus Vacaria; 

II – Profissionais graduados nas diferentes áreas do conhecimento, que são servidores do 

IFRS – Campus Vacaria. 

§ 1º Não poderão participar como avaliadores professores e profissionais graduados nas 

diferentes áreas do conhecimento que orientam e co-orientam projetos de ensino, pesquisa 

e extensão no evento. 

 

§ 2º A participação dos avaliadores dar-se-á por meio de inscrição conforme disposto no 

Capítulo IV. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 8º Das inscrições para estudantes no I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I - Cada equipe participante do evento deverá realizar inscrição, conforme cronograma 

(ANEXO I), através do preenchimento do formulário de inscrição (ANEXO II). 

§1º O formulário preenchido deverá ser enviado em anexo para o e-mail 

salao@vacaria.ifrs.edu.br, indicando no campo assunto “Inscrição de Trabalho”.  

§ 2º No formulário de inscrição haverá um espaço para a confecção do RESUMO, que 

deverá ser escrito observando as normas da língua portuguesa, na forma de texto corrido, 

em um único parágrafo, com no mínimo 300 (trezentas) e no máximo 400 (quatrocentas) 

palavras. Na linha seguinte do resumo, deverão constar três palavras-chave, sendo que 

estas não serão contabilizadas no texto corrido do resumo. 

§ 3º Os trabalhos inscritos precisam estar de acordo com a modalidade escolhida (ensino, 

pesquisa ou extensão).



Art. 9º Das inscrições para avaliador: 

I - Os avaliadores deverão realizar inscrição mediante preenchimento de formulário de 

inscrição de avaliador (ANEXO III) que deverá ser enviado através do e-mail 

salao@vacaria.ifrs.edu.br, indicando no campo assunto “Inscrição de Avaliador”; 

§ 1º A inscrição não garante participação como avaliador no evento, pois esta está 

condicionada à demanda imposta pela área de conhecimento e nível de ensino dos trabalhos 

inscritos. 

 
 
 

CAPÍTULO  V 

DA CERTIFICAÇÃO 

 
Art. 10º Receberão certificação: 

 

I - Todos os autores dos trabalhos apresentados no dia do evento. 

II - Todos os avaliadores dos trabalhos. 

II - Serão fornecidos certificados à Comissão Organizadora e avaliadores. 

 

CAPÍTULO VI 

DA APRESENTAÇÃO 
 

 
Art. 11º Todos os trabalhos deverão ser submetidos na forma de resumo e apresentados na 

forma de pôster. 

Art. 12º As apresentações dos pôsteres serão avaliadas conforme Critérios de Avaliação, 

constantes nos ANEXOS (ANEXO IV).



Art. 13º Os participantes que irão apresentar seu pôster deverão observar as seguintes 

normas: 

§1° Os estudantes deverão estar presentes no local de apresentação a partir das 9h. 

§2° As informações contidas na apresentação são de responsabilidade do(s) autor(es) do 

trabalho. 

Art. 14º A programação do evento será divulgada no site http://expansao.ifrs.edu.br/site/, na 

aba Campus Vacaria, como parte integrante do evento institucional Vem pro IF. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 
Art. 15º Os trabalhos serão avaliados em conformidade com a Ficha de Avaliação dos 

Trabalhos, disponibilizadas nos ANEXOS (ANEXO V).



 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
Art. 16º Caberá aos inscritos cumprir todas as disposições contidas neste regulamento ou 

em normas complementares. 

 

Art. 17º A não observância das normas estabelecidas neste regulamento poderá implicar 

prejuízo na avaliação dos trabalhos, bem como a desclassificação dos mesmos. 

 

Art. 18º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora do I Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão.



Art.19º As dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail salao@vacaria.ifrs.edu.br  
 
 

Vacaria, 6 de setembro de 2017. 
 

 
 
      _______________                 ________________                  ______________________ 
         Adair Adams                        Andréia Kanitz        Vanderlei Koefender 
Comissão Organizadora      Comissão Organizadora                 Comissão Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – CRONOGRAMA 
 
 
 

ETAPAS PRAZOS 

Período de inscrição de avaliadores e de 
submissão dos trabalhos 

06/09/2017 a 21/09/2017 

Divulgação das inscrições homologadas 22/09/2017 

Realização do I Salão 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

  30/09/2017 



ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1. Dados do bolsista: 

Nome:  
CPF:  Telefone:  
E-mail:  

 

2. Dados do orientador: 

Nome:  
CPF:  Telefone: 
E-mail:  

 

3. Título do trabalho: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Resumo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Palavras-chave: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
  

 
 
 
 
 



ANEXO III – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE AVALIADOR 

 
Nome: 

E-mail: 

CPF: 

Formação: 

Área de atuação: 



ANEXO IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
ATENDEU 

 
NÃO ATENDEU 

1. Clareza do texto escrito ou apresentado, 
capacidade de síntese, correção e adequação de 
linguagem. 

  

2. Domínio do conteúdo apresentado   

3. Relevância e originalidade   

4. Coerência entre 
justificativa(s) 

o  tema, o(s) objetivo(s) e   

5. Descrição da metodologia de forma concisa e 
clara 

  

6. Síntese dos resultados (parciais/finais) e 
perspectivas futuras coerentes e relacionadas aos 
objetivos propostos 

  

7. Pôster adequadamente elaborado   



 
ANEXO V – FICHA DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE ENSINO 

 

Avaliador: __________________________________________________________________ 

Título do Trabalho: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Apresentador: ______________________________________________________________ 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 

ATENDEU 
 

NÃO ATENDEU 

1. Clareza do texto escrito ou apresentado, 
capacidade de síntese, correção e adequação de 
linguagem. 

  

2. Domínio do conteúdo apresentado   

3. Relevância e originalidade   

4. Coerência entre 
justificativa(s) 

o  tema, o(s) objetivo(s) e   

5. Descrição da metodologia de forma concisa e 
clara 

  

6. Síntese dos resultados (parciais/finais) e 
perspectivas futuras coerentes e relacionadas aos 
objetivos propostos 

  

7. Pôster adequadamente elaborado   

 

Sugestões: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Conceito do Trabalho: 

(    ) Muito bom   (    ) Bom   (    ) Regular   (   ) Não satisfatório 


