
MAQUETES TÁTEIS PARA USO COM ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS -
NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ONLINE

A comissão organizadora da Primeira Semana Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Posse, torna
público que, no período 17 de agosto até 25 de agosto de 2021, estarão abertas as inscrições
para a submissão de maquetes táteis para uso com alunos deficientes visuais, conforme
descrito a seguir:

1 OBJETIVO:

O objetivo é a construção de maquetes para uso com alunos deficiêntes visuais da
Microrregião do Vão do Paranã. Será solicitado aos participantes o envio de um vídeo
demonstrando o passo-a-passo para a confecção das maquetes e, posteriormente, a maquete
será doada para as escolas da Microrregião do Vão do Paranã, que tenham discentes com
deficiência visual. O tema da maquete tem que ser relacionado com biologia e ocorrerá
premiação para as maquetes mais bem avaliadas.

2 PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal IF Goiano Campus Posse.

3 QUEM PODERÁ PARTICIPAR:
Poderá participar todos os discentes efetivamente matriculados no Instituto Federal IF Goiano
Campus Posse. Cada trabalho (maquete) enviado poderá ter de um até três integrantes na
equipe.

4 CRONOGRAMA:
4.1 Período de Inscrições: 17 de agosto até 25 de agosto de 2021.
4.2 Entrega do vídeo: Até dia 26 de agosto de 2021.
4.3 Divulgação do resultado e premiação: 03 de setembro de 2021.
4.4 Entrega da maquete: 06 de setembro de 2021.



5 LOCAL DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições ocorrerão de maneira online através do preenchimento do Formulário de
Inscrição, disponível no site do Instituto Federal IF Goiano Campus Posse
(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/contato/11-if-goiano-campus-posse.html), do
dia 17 de agosto até, as 23 horas e 59 minutos, do dia 25 de agosto de 2021 (horário oficial de
Brasília).

6 NORMAS PARA A SUBMISSÃO DO TRABALHO:
Após o preenchimento do formulário de inscrição os documentos e arquivos listados abaixo
devem ser enviados para o e-mail da comissão organizadora deste evento
(concursomaquete2021@gmail.com), até as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de agosto de
2021 (horário oficial de Brasília).

6.1 Cópia do comprovante de matrícula;
6.2 Vídeo ou animação de até 5 minutos que apresente o passo-a-passo para a

confecção da maquete.
6.2.1 Os vídeos serão exibidos no canal do YouTube oficial do Campus Posse de

acordo com a programação divulgada no site oficial do evento.
6.2.2 Não existe um padrão específico para elaboração dos vídeos. Cada autor poderá

criar um roteiro próprio, de acordo com as especificidades de seu trabalho, mas que não
ultrapasse o tempo estabelecido.

6.2.4 O vídeo deverá estar, preferencialmente, no formato mp4 e o nome do arquivo
deverá ser idêntico ao nome do trabalho preenchido na ficha de inscrição.

6.2.5 Recomenda-se que os vídeos estejam na posição HORIZONTAL, somente por
uma questão de estética e para melhor visualização.

6.2.6 É de responsabilidade dos autores:
i) Elaborar o vídeo de acordo com o tempo estabelecido;
ii)  Enviar o vídeo no período estabelecido pela comissão do evento.

ATENÇÃO: Os vídeos devem ser enviados para o e-mail da comissão
organizadora:concursomaquete2021@gmail.com

7 JULGAMENTO:
A comissão julgadora será composta por 4 avaliadores, sendo estes:
a) 03 docentes vinculados ao Instituto Federal IF Goiano Campus Posse;
b) 01 discente do curso;
c) Público geral
Serão premiadas as maquetes que obtiverem as maiores notas conforme o ranking:
7.1 Qualidade Técnica da Maquete (Nota de 0 a 4):
7.2 Qualidade Visual e Criatividade (Nota de 0 a 3):
7.3 Qualidade da descrição teórica da maquete (Nota de 0 a 2):
7.4 Capacidade de envolver o tema (Nota de 0 a 1)
7.5 Em caso de empate, sagrar-se-á vencedora a equipe que, na seguinte ordem:

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/contato/11-if-goiano-campus-posse.html


a) Obtiver maior nota no critério “Qualidade Técnica da Maquete”;
b) Obtiver maior nota no critério “Qualidade Visual e Criatividade”;
c) Obtiver maior nota no critério “Qualidade da descrição teórica da maquete”.
d) Obtiver maior nota no critério “ Capacidade de envolver o tema”.

8 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PREMIAÇÃO:
A divulgação dos vídeos e o resultado das maquetes premiadas ocorrerão no dia 03 de
setembro de 2021, de forma online, através do canal oficial do YouTube do Campus Posse,
na live de encerramento do evento I Semana Acadêmica Licenciatura em Ciências
Biológicas:Cerrado Conhecendo para Preservar e Pesquisa .
A premiação será posteriormente entregue pelos correios na residência do primeiro autor do
trabalho, da seguinte forma:
8.1 Primeiro colocado: Certificado, um troféu e um kit da Natura.
8.2 Segundo e terceiro colocados: Certificado e uma medalha.

______________________________________

Representante da Comissão


