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RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL nº 38/2021 – REGULAMENTO GERAL DA MOSTRA TÉCNICO-
CIENTÍFICA 2021 – 2ª edição 

 
 

O Diretor-geral do Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Sul(IFRS), por intermédio da Comissão Organizadora da 
Mostra Técnico-Científica 2021 – 2ª edição, no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a Retificação nº 02 do Edital nº 38/2021, referente ao Regulamento Geral da Mostra 
Técnico-Científica 2021 – 2ª edição.  

 

ONDE SE LÊ: 

 
4. DAS INSCRIÇÕES E SUBMISSÕES  
 
4.1. A submissão do trabalho deverá ser realizada conforme cronograma deste regulamento, 
por meio do Portal de Eventos do IFRS.  

4.1.1 Todos os participantes da MTC 2021- 2ª edição deverão cadastrar-se no Portal de 
Eventos do IFRS.  
4.1.2 Ao realizar o cadastro, o participante receberá login e senha por meio de e-mail 
automático, que são obrigatórios para posterior submissão do trabalho e 
acompanhamento do processo de avaliação.  
4.1.3 O preenchimento correto dos dados solicitados para a submissão de trabalho no 
Portal de Eventos do IFRS é de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) 
orientador(a)/coorientador (a).  
 

9. DAS NORMAS DE FORMATAÇÃO DO PÔSTER VIRTUAL  
 
9.1 Os pôsteres virtuais deverão conter os principais elementos do trabalho a ser 
apresentado. Na parte superior, em destaque, deverá apresentar o título do trabalho, o(s) 
nome(s) do(s) autore(s), do(s) orientadore(s), a instituição de origem do trabalho inscrito e 
órgão financiador, se houver. A seguir, faz-se necessário apresentar os seguintes elementos: 
justificativa, objetivo(s), metodologia, resultados parciais e/ou finais, considerações finais e 
referências bibliográficas A dimensão do pôster deverá ser de:  

a) Dimensões 297 x 420 mm (A3), orientação paisagem, com resolução de 96px/pol;  
b) O arquivo final a ser enviado deve ser formato imagem PNG;  
c) O tamanho máximo do arquivo deve ser de 3MB 
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4.1.1 Todos os participantes da MTC 2021- 2ª edição deverão cadastrar-se no Portal de 
Eventos do IFRS.  
4.1.2 Ao realizar o cadastro, o participante receberá login e senha por meio de e-mail 
automático, que são obrigatórios para posterior submissão do trabalho e 
acompanhamento do processo de avaliação.  
4.1.3 O preenchimento correto dos dados solicitados para a submissão de trabalho no 
Portal de Eventos do IFRS é de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) 
orientador(a)/coorientador (a).  
4.1.4  Trabalhos que apresentarem potencial para a geração de propriedade intelectual 
e necessitarem de apresentação sigilosa deverão informar tal condição no momento da 
submissão do evento, em campo específico no Portal de Eventos do IFRS. A avaliação 
preliminar sobre o caráter sigiloso deverá ser do orientador do trabalho. Neste caso, o 
vídeo público no YouTube não deverá ser submetido e a apresentação do trabalho 
deverá ser em tempo real para a banca.  
4.1.5  A solicitação de apresentação sigilosa será avaliada pelo NIT. Caso a solicitação 
seja indeferida, o proponente deverá submeter o vídeo, nas condições e prazo descritos 
no edital. 
 

9. DAS NORMAS DE FORMATAÇÃO DO PÔSTER VIRTUAL  
 
9.1 Os pôsteres virtuais deverão conter os principais elementos do trabalho a ser 
apresentado. Na parte superior, em destaque, deverá apresentar o título do trabalho, o(s) 
nome(s) do(s) autore(s), do(s) orientadore(s), a instituição de origem do trabalho inscrito e 
órgão financiador, se houver. A seguir, faz-se necessário apresentar os seguintes elementos: 
justificativa, objetivo(s), metodologia, resultados parciais e/ou finais, considerações finais e 
referências bibliográficas A dimensão do pôster deverá ser de:  

a) Dimensões 297 x 420 mm (A3), orientação retrato, com resolução de 96px/pol;  
b) O arquivo final a ser enviado deve ser formato imagem PNG;  
c) O tamanho máximo do arquivo deve ser de 3MB 

 

 
 

Bento Gonçalves, 24 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 
Diretor-geral do campus Bento Gonçalves 
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