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PASSO A PASSO

PARA INSCRIÇÃO

PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO NAS
FEIRAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFMS

Em 2021, as Feiras de Ciência e Tecnologia do IFMS
serão realizadas de forma virtual.

Por isso, o processo de inscrição envolve a gravação
e envio de um vídeo sobre o projeto apresentado
pelos estudantes participantes.

Dicas para elaboração do vídeo
Faça um roteiro simples, com os principais tópicos do projeto: Por que foi
feito? Quais os resultados obtidos? Qual é a sua importância? Procure
organizá-los em ordem lógica, evitando repetições, verificando quais os
pontos que são mais interessantes para abordá-los com mais ênfase;

Realize uma apresentação prévia para seus familiares e amigos ou treine a
sua fala frente à câmera (ou até mesmo do espelho) mais de uma vez;

Explique os termos técnicos do trabalho, afinal de contas o espectador
precisa entender o que está dizendo;

Tente falar com naturalidade, tomando cuidado com a dicção
e com o volume e velocidade da fala;

Use roupas apropriadas para a apresentação, como uma camiseta lisa
ou o uniforme de sua escola, sem muitos acessórios, já que nada deve
chamar mais a atenção do que a informação que está passando;

Se julgar pertinente, é possível utilizar materiais da sua pesquisa,
como protótipos, banners, slides, além de gráficos, tabelas, figuras e
fotografias, entre outros;
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Dicas para elaboração do vídeo
Grave em um local com iluminação adequada; dê preferência para a luz do
dia, caso não possua iluminação artificial direta; se o fundo estiver muito
escuro, a luz de uma luminária, por exemplo, pode ajudar;

É fundamental que o local da gravação seja silencioso; para melhorar a
qualidade do áudio, uma boa solução é utilizar fones de ouvido com
microfones integrados, colocado sobre o colo ou apoiado em uma mesa com
proximidade de onde a voz será emitida;

Se for utilizar o celular, use a câmera traseira, pois geralmente possui qualidade
superior à câmera de selfie; você também pode ajustar nas configurações do
celular a melhor opção de qualidade de gravação de vídeos;

Lembre-se de apoiar o aparelho em um tripé ou outro local firme adequado;

Importante: grave no formato horizontal, e respeite a duração máxima de 10 minutos;

Para a pós-produção, você pode buscar ajuda de ferramentas de edição de
vídeo gratuitas disponibilizadas na internet;

Se usar trilha sonora, certifique-se de que ela não se
sobreponha a sua voz e às explicações.
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Publicação do vídeo no YouTube
Após finalizado, o vídeo deve ser publicado no YouTube com a seguinte
descrição: Título do projeto - nome da feira 2021

Caso tenha dúvidas de como carregar o vídeo, acesse o tutorial
disponibilizado pela própria plataforma.

Inscrição no Sistema do IFMS
Este ano, a inscrição deve ser feita em três etapas.
A primeira delas, entre 2 e 31 de agosto, é cadastrar o trabalho no
Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos do IFMS

Importante: essa etapa deve ser feita pelo orientador e não pelos estudantes.

É preciso escolher em qual Feira do IFMS deseja submeter o projeto.
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Inscrição no Sistema do IFMS
Orientador, o primeiro passo é fazer o seu cadastro no Sistema, caso ainda
não tenha submetido trabalhos nos anos anteriores:
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Inscrição no Sistema do IFMS
No formulário do cadastro, informe seu nome, e-mail, telefone, sexo, para
qual feira pretende fazer a inscrição e crie uma senha. No final, é só salvar!
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Inscrição no Sistema do IFMS
No topo da página, deverá aparecer a informação de que o cadastro foi
efetuado com sucesso e que você deverá ir à caixa de entrada do e-mail
cadastrado, ou na caixa de spam, para completar o processo.
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Inscrição no Sistema do IFMS
Ao abrir o e-mail, basta clicar no link para concluir o cadastro.
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Inscrição no Sistema do IFMS
Com o cadastro concluído, é hora de acessar o sistema digitando o e-mail e a
senha cadastrados.
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Inscrição no Sistema do IFMS
Ao acessar o sistema, você tem as opções de "Cadastrar Trabalho", para
adicionar um novo trabalho, ou clicar em "Cadastros", onde é possível
verificar os trabalhos já cadastrados.
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Inscrição no Sistema do IFMS
Para cadastrar o trabalho, preencha todos os campos do formulário e salve o
Resumo Expandido. No final, é só clicar em "Enviar trabalho"!
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Inscrição no Sistema do IFMS
No topo da página, deverá aparecer a informação de que o trabalho foi
cadastrado com sucesso. E ao clicar em "Cadastro", todas as informações
sobre o trabalho irão aparecer na tela.
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Inscrição no Sistema do IFMS
A organização da feira enviará um e-mail de confirmação do cadastro do
trabalho. Dê uma olhada na caixa de entrada ou no spam para ver se
chegou!
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Outras etapas da inscrição
Depois de avaliados, os trabalhos serão devolvidos para possíveis correções
e/ou adequações, e poderão ser submetidos novamente até 14 de
setembro.
Se o trabalho for aprovado, será preciso enviar, até 27 de setembro, o
vídeo de apresentação do projeto gravado pelos estudantes. O orientador
pode, opcionalmente, enviar o Relatório do Trabalho e o Caderno de
Campo.
O envio do vídeo e das documentações também deverá ser feito pelo
Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos do IFMS.

Pronto, o trabalho está inscrito na Feira do IFMS!
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Saiba mais:
www.ifms.edu.br/sct
Dúvidas:
dirpe@ifms.edu.br

*Este material serve apenas como apoio para os
interessados em submeter trabalhos na edição 2021 das
Feiras de Ciência e Tecnologia do IFMS.
Todas as regras de participação do evento estão disponibilizadas no
Edital 056/2021

Semana de Ciência e
Tecnologia do IFMS
4 a 9 de OUTUBRO

