INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Prezado(a) Participante,
Parabéns pela classificação de seu projeto como participante da etapa virtual
da FEBIC, entre os dias 01 a 13 de agosto de 2022. Essa será uma fase
classificatória para a etapa presencial, que acontecerá na cidade de Pomerode (SC),
entre os dias 07 e 11 de novembro de 2022. Desejamos boa sorte e, desde já,
agradecemos sua participação. Sejam bem-vindos a VII FEBIC 2022.
Seguem informações importantes para os autores
orientadores) dos projetos classificados para a etapa virtual:

(pesquisadores

e

A partir do dia 10 de junho de 2022, realize os passos abaixo:
1. Você deverá acessar o menu PAINEL no site da FEBIC utilizando a sua conta

(login), e verificar o status do(s) seu(s) projeto(s) submetido(s) - todos os
projetos classificados para a etapa virtual, no status, estarão identificados
com o termo
“Classificado”.
2. Clique no título do projeto e no botão “Confirmar participação para a fase
virtual”.
3. Preencha corretamente o formulário que aparecerá e envie todos os
documentos solicitados para esta fase.
● Para preencher este formulário, você precisará:
⮚ Saber quais participantes inscritos participarão efetivamente da
etapa virtual.
⮚ Saber, de cada participante confirmado, o tamanho da camiseta
que o mesmo usará durante a FEBIC presencial.
⮚ Incluir o Termo de autorização de direitos de imagem de cada
participante, preenchido, assinado e digitalizado, para ser anexado na
plataforma (anexos 6A, 6B, 6C, conforme o caso e disponíveis no site
ou no APP, em “Anexos”).
⮚ Incluir o Resumo do trabalho, com o mínimo de 1000 e máximo de
2500 caracteres, sem espaços (orientações no anexo 12). Também
deverá conter as três palavras (ou termos) chaves. Para enviar o
resumo haverá um caixa de texto, no formulário de confirmação, onde
o mesmo deverá ser digitado (ou colado).
⮚ Obs.: Este resumo será publicado nos Anais do Evento, portanto
tenha muito cuidado com erros ortográficos e de conteúdo, pois não
faremos revisão dos resumos e serão publicados na íntegra,
conforme enviado pelos autores.
⮚ Incluir o Relatório sucinto do trabalho (conforme modelo no anexo
10), contento no máximo 15 páginas. Será utilizado para a avaliação
do projeto e também disponibilizado na exposição virtual dos projetos
“FEBIC 360o”. Deverá conter, obrigatoriamente: Resumo, introdução,

referencial teórico, metodologia, resultados e discussões,
considerações finais e as principais referências bibliográficas. O
Relatório sucinto deverá ser postado em arquivo PDF.
⮚ Incluir o vídeo de apresentação do trabalho (conforme regras
descritas no anexo 07). Esse vídeo deverá ser publicado antes no
YouTube e apenas a URL gerada será informada na plataforma. O
vídeo será apresentado no início da apresentação do seu projeto na
sala de avaliação online (Avaliação em Bancas). Também será
disponibilizado na exposição virtual pública da FEBIC.
⮚ Postar uma foto do projeto na qual apareçam os integrantes do projeto,
principalmente dos alunos expositores. Esta foto será utilizada na
exposição virtual dos projetos. Tirar a fotografia no formato
“paisagem”.
⮚ Efetuar o Pagamento da taxa de participação. Será cobrado uma taxa
de participação no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por projeto. Essa
taxa cobrirá parte das despesas para organização da etapa virtual da
FEBIC. Você poderá optar por pagar via Boleto bancário, Pix ou Cartão
de crédito (nesta opção, será possível parcelar o valor da taxa em até
03 vezes, porém haverá um acréscimo de 5% decorrentes da
transação cobrada pela instituição financeira).

Atenção ao prazo final de confirmação:
DIA 11 DE JULHO DE 2022
⮚ O dia da apresentação na sala virtual (via Meet – entre os dias 02 e 11
de agosto) será divulgado no dia 25 de julho, no site da FEBIC.
⮚ O horário de apresentação será sempre das 18 horas às 22 horas.
⮚ A participação dos alunos pesquisadores será obrigatória.
⮚ Para as categorias I e II, a presença do orientador ou coorientador é
também obrigatória. Nas demais categorias a participação é
facultativa.
⮚ Após a apresentação do vídeo do projeto, os alunos terão até 8 (oito)
minutos para fazerem suas considerações finais. Em seguida, os
avaliadores que formarão a banca virtual avaliadora farão as
arguições ao vivo, podendo proferir questionamentos aos
participantes.
⮚ O trabalho será avaliado de acordo com os critérios descritos no item
9.3 do regulamento geral da FEBIC.
⮚ Outras informações serão repassadas juntamente com a divulgação
do cronograma de apresentação das bancas virtuais no dia 25 de
julho.
Estamos felizes em recebê-los na VII FEBIC!
Sejam todos bem-vindos!

Atenciosamente
Coordenação VII FEBIC
Dúvidas? Entre em contato pelo e-mail: febiciencia@gmail.com

