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REGULAMENTO DA MARATONA CIENTÍFICA E DE INTEGRAÇÃO - IFRS
CAMPUS RIO GRANDE

TEMA: Integrar pela ciência

PARTICIPANTES: Alunos do ensino técnico integrado ao ensino médio oferecido pelo IFRS -

Campus Rio Grande, egressos do Campus e comunidade externa.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De agosto a dezembro de 2021.

LOCAL: Através do AVA e meios online que posteriormente serão divulgados.

OBJETIVOS:

● Promover uma integração entre alunos do Campus, professores, egressos e comunidade

externa;

● Estimular o pensamento e a realização de atividades referentes à ciência, contemplando a

valorização da mesma e a integração social entre indivíduos.

ENVOLVIDOS:

● Alunos do ensino técnico integrado ao médio do IFRS - Campus Rio Grande, professores

do Campus e de outras instituições, egressos do IFRS - Campus Rio Grande e

comunidade externa.

EQUIPES:

● As equipes devem ter o mínimo de 6 indivíduos e o máximo de 10;

● Será permitida a participação de alunos de cursos variados por equipe;

● Será permitido apenas 1 participante egresso do IFRS - Campus Rio Grande por equipe;

● Será permitido apenas 1 participante da comunidade externa ao Campus por equipe;

● Todas as equipes deverão indicar um único representante, membro da equipe, que fará a

inscrição de todos os participantes, e responderá pela equipe nos contatos com a

organização da maratona.
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INSCRIÇÕES:

● As inscrições devem ser feitas através do formulário da Maratona, cujo link está anexado

ao final do tópico;

● Deverá ser informado, no momento da inscrição da equipe, para todos os integrantes:

nome completo, CPF, e-mail e identificação do perfil de participação (aluno, egresso ou

comunidade externa) para fins de verificação estudantil e emissão de certificados;

● A inscrição da equipe será feita pelo integrante responsável, em uma única entrega no

formulário.

Link do formulário de inscrições: https://forms.gle/UK5b5YhAQBPt5UWa9

CRONOGRAMA:

Período Atividades

Entre os dias 23 e 30 de Julho de 2021 Inscrições das equipes*

Entre os dias 31/07 e 01/08 Prazo para recebimento do email de
confirmação enviado para as equipes

01 de Agosto Divulgação das equipes e da primeira tarefa

Agosto a Dezembro Tarefas da maratona

20 de Dezembro Encerramento da Maratona

*Caso mais de uma equipe se inscreva com o mesmo nome, será considerado válido apenas o da

equipe cuja inscrição foi feita primeiro. E será solicitado às demais equipes que escolham um

novo nome.

PONTUAÇÃO:

Cada tarefa terá uma descrição detalhada onde constará a pontuação específica. Com relação à

pontuação referente a composição da equipe, segue detalhamento na tabela abaixo.
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Descrição Pontos

Equipe mista entre cursos 5,0 pontos para cada curso, a partir do
segundo curso

Equipe com um egresso 5,0 ponto

Equipe com um externo ao
campus

5,0 ponto

PREMIAÇÃO:

● A equipe com maior pontuação será considerada a vencedora e receberá troféu e

medalhas. Outros prêmios poderão ser disponibilizados em algumas tarefas específicas ou

ao final da maratona.

● Haverá certificado de participação para todos integrantes das equipes que concluírem a

maratona, salvo alguma exclusão de participante formalmente comunicada à organização

pelo representante da equipe ou pelo próprio integrante.

AVALIADORES:

● Cada atividade será avaliada por um grupo de pessoas indicadas pela comissão

organizadora, de acordo com as especificidades da tarefa.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

● Todas as pessoas que participarem de qualquer forma da maratona estarão sujeitas às

condições deste Regulamento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste

documento, já que será dada a necessária e suficiente publicidade do mesmo; É de

responsabilidade dos Representantes de cada equipe a ampla divulgação junto aos

integrantes da equipe;

● A pontuação das atividades será definida pela comissão organizadora;

● Pode ocorrer mudanças em relação a pontuação das atividades;

● Pode ocorrer mudanças em relação a quantidade de atividades;
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● Será vencedora a equipe que apresentar maior pontuação seguindo os critérios de

avaliação.

● Eventuais omissões a este Regulamento serão analisadas e sanadas exclusivamente pela

Comissão Organizadora e/ou Avaliadora.

ORGANIZAÇÃO DA MARATONA:

Aline Sezimbra Sena

Carla Pereira Wenderroschs Gomes

Eduarda Fagundes de Andrade

Kríshina Pereira Almeida

Patrícia Anselmo Zanotta

COMUNICAÇÃO OFICIAL DA MARATONA:
maratonacientifica.ifrs@gmail.com


