
 
 
 
O que é a Mostra de Trabalhos de Química do IFSul? 
A Mostra de Trabalhos é uma exposição científica de trabalhos elaborados por alunos do Ensino 
Técnico em Química do Campus Pelotas do IFSul afim de desenvolver o espírito de pesquisa 
vinculado diretamente com a aquisição de competências e habilidades na gerência de conteúdos 
trabalhados em sala de aula. 
 
Quem pode participar? 
Alunos do Curso Técnico de Química do IFSul. Os estudantes participarão em grupos. Todos os 
projetos devem ter a participação de um professor orientador.  
 
Como se inscrever? 
Os alunos deverão preencher os dados da ficha de inscrição da VIII Semana de Química 
assinalando a alternativa ‘Mostra de Trabalhos’, colocando o título do mesmo. 
 
Como serão avaliados os trabalhos? 
Os trabalhos serão avaliados sob diferentes critérios. Serão avaliados quanto à criatividade, 
conhecimento científico do problema, metodologia empregada e quanto a clareza de apresentação 
no valor de 5 a 10 pontos para cada item perfazendo um total de no máximo 40 pontos. Os 
avaliadores serão professores de outro Campus e/ou Instituição. 
 
Datas 
Alunos do 1o ao 4o semestre do regime integrado: 7/6/11. 
Alunos do 5o ao 8o semestre do regime integrado: 8/6/11. 
Alunos do regime subseqüente e de iniciação científica: 9/6/11. 
 
Apresentação 
 
ESTANDE  

O espaço reservado a cada trabalho terá um painel de 1m x 2m, em que deverá ser afixado 
(ou pendurado) o Pôster do projeto de no máximo 0,9m de largura por 1,2m de altura referente ao 
projeto. Será fornecido um balcão de cerca de 1,5 metro de comprimento para apoiar o material 
utilizado. Será fornecida uma tomada 110V ou 220V. Os estandes serão dispostos no saguão do 
IFSul/Campus Pelotas. 

 PÔSTER 

Cartaz de apresentação do trabalho de no máximo 0,9m de largura x 1,2m de altura. Para uma boa 
apresentação eis algumas dicas úteis:  

• Ter um bom título (que represente de forma simples o trabalho e capaz de atrair um visitante 
casual a querer saber mais); 

• Apresentar fotos de etapas importantes do trabalho (muitos projetos envolvem etapas que 
não podem ser apresentadas durante a Mostra, mas que são partes importantes do projeto); 

• Estar bem organizado (certifique-se de que a apresentação esteja logicamente apresentada, 
de fácil leitura, e que permita a rápida localização do título, experimentos realizados, 
resultados e conclusões); 

• Ser atraente (elegante, com uso apropriado de cores para evidenciar tópicos, usar 
adequadamente diagramas, gráficos e tabelas).  



APRESENTAÇÃO ORAL 

Na avaliação dos projetos, os expositores deverão permanecer junto ao seu painel e apresentar seu 
trabalho quando forem solicitados pelos avaliadores. Na apresentação oral, o estudante deverá 
expor o objetivo do projeto, as formas de execução, a superação de suas dificuldades, as variáveis 
levantadas inicialmente e o resultado final alcançado.  

Outros  

• Não participe da III Mostra de Trabalhos para “ganhar prêmios”. Não faça ciência pelo 
reconhecimento de seu trabalho. Não se compare com os outros. Participe porque você 
gosta de química e porque você pode fazer a diferença. Ajude a sua comunidade e contribua 
para a sociedade. Aprenda por meio das experiências e descubra o mundo ao seu redor. 
Este é o verdadeiro prêmio da pesquisa científica.  

• Não tenha medo de tentar algo mesmo se não funcionar. Projetos raramente funcionam a 
primeira vez. Aprenda com seus erros, descubra soluções diferentes e nunca desista.  

• Lembre-se que participar de uma Mostra de Trabalhos deve ser divertido. Não se estresse e 
boa sorte.  

Para maiores informações: Prof. Marcelo – CINAT/Química – Ramal 1165 
            Prof. Leonardo – CINAT/Química – Ramal 1165  
    
 
 
 


