
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 32/2022- REGULAMENTO GERAL DA MOSTRA
TÉCNICO-CIENTÍFICA 2022

A Diretora-geral substituta do Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação,
Ciência Grande do Sul (IFRS), por intermédio da Comissão Científica 2022, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a Retificação nº 01 do Edital nº 32/2022, referente ao
Regulamento Geral da Mostra Técnico 2022.

ONDE SE LÊ:

11. DA AVALIAÇÃO PRESENCIAL E DOS DESTAQUES

11.6. A classificação do trabalho, por área temática, será realizada através da média aritmética do

somatório da pontuação dos avaliadores, organizada em ordem decrescente. Os trabalhos com

maior pontuação em cada área receberão certificado de “Trabalho Destaque”, conforme critérios

abaixo:

I - 1 (um) destaque a cada 5 (cinco) trabalhos do mesmo nível e área (assim, por exemplo, uma

área com menos de 5 (cinco) trabalhos poderá ter 1 (um) destaque e uma área com 8 (oito) poderá

ter 2 (dois) destaques);

II - nota mínima 4,5.

Parágrafo único: As áreas cujos trabalhos não atingirem a nota mínima, não receberão destaque.

LEIA-SE:

11. DA AVALIAÇÃO PRESENCIAL E DOS DESTAQUES

11.6. A classificação do trabalho, por área temática, será realizada através da média aritmética do

somatório da pontuação dos avaliadores, organizada em ordem decrescente. Os trabalhos com

maior pontuação em cada área receberão certificado de “Trabalho Destaque”, conforme critérios

abaixo:

I - 1 (um) destaque a cada 5 (cinco) trabalhos do mesmo nível e área (assim, por exemplo, uma

área com menos de 5 (cinco) trabalhos poderá ter 1 (um) destaque e uma área com 8 (oito) poderá

ter 2 (dois) destaques);

II - nota mínima 4,8.

Parágrafo único: As áreas cujos trabalhos não atingirem a nota mínima, não receberão destaque.
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Bento Gonçalves, 23 de setembro de 2022.

___________________________________________
Luciana Pereira Bernd

Diretora-geral substituta do Campus Bento Gonçalves
Portaria 140/2021
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