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 PERÍODO DO EVENTO: 24 E 25 DE OUTUBRO 

 

 CRONOGRAMA 

 
24 de outubro  

7h às 7h30min Credenciamento e organização dos estandes 

7h30min às 9h15min Apresentação e avaliação dos projetos 

9h15min às 9h30min Intervalo 

9h30min às 11h30min Apresentação e avaliação dos projetos 

14h às 16h Workshop - opcional 

25 de outubro  

7h às 7h30min Organização dos estandes 

7h30min às 9h15min Apresentação e avaliação dos projetos 

9h15min às 9h30min Intervalo 

9h30min às 11h30min Apresentação e avaliação dos projetos 

11h30min Término 

19h Cerimônia de encerramento e premiação 

 

 LOCAL DO EVENTO: 

 
Escola GAPPE – Rua 25 de Dezembro, 1107, Monte Castelo, CEP 79010-

220. 

 

 CATEGORIAS: 
▪ MOCC JUNIOR: 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental. 

▪ MOCC NÍVEL 1: 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

▪ MOCC NÍVEL 2: 1º ao 3º ano do Ensino Médio/Técnico. 

 

 FORMULÁRIOS: 

Se necessário os projetos deverão apresentar os formulários de aprovação 

do CRI – Conselho de Revisão Institucional. Para pesquisas que envolvam 

seres humanos, animais vertebrados, agentes biológicos potencialmente 

perigosos e substâncias controladas, deverão apresentar formulários 

específicos que podem ser visualizados na página eletrônica 

www.mocc.website, na aba inscrições. 
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 ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA 

 
▪ Cada projeto terá a sua disposição um suporte para colocação do 

banner, uma mesa e duas cadeiras; 

▪ Os projetos que apresentarão protótipos ou maquetes terão duas 

mesas a sua disposição; 

▪ Durante o período de avaliação, pelo menos um estudante deverá 

permanecer no local de apresentação; 

▪ Caso o projeto seja individual, o aluno poderá deixar o local de 

apresentação vazio para ir ao banheiro ou beber água, desde que 

deixe um aviso sobre a mesa; 

▪ Projetos que não tenham a presença de expositores receberão nota 

zero. 

▪ Não será permitido que o orientador, coorientador ou demais 

terceiros apresentem ou interfiram durante a apresentação dos 

estudantes; 

▪ Os expositores deverão manter sobre a mesa os itens listados 

abaixo durante toda a mostra: 

• Diário de Bordo; 

• Duas cópias impressas do resumo da pesquisa – apenas para 

expositores da MOCC JÚNIOR; 

• Duas cópias impressas e encadernadas do relatório de 

pesquisa – apenas para expositores do NÍVEL 1 e NÍVEL 2; 

• Pasta de referências; 

• Os modelos do resumo da MOCC JÚNIOR e do relatório de 

pesquisa se encontram na página eletrônica 

www.mocc.website, na aba inscrições.  

▪ O banner para apresentação visual deverá  possuir as dimensões de 

90 cm x 120 cm. 

 

 AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
 

▪ Durante a mostra de projetos selecionados, todos os projetos serão 

submetidos a um processo de avaliação. Os avaliadores seguirão as 

seguintes linhas gerais, durante o processo de avaliação: 

a) Escrita Científica 

 Relatório de pesquisa ou RESUMO para projetos inscritos na MOCC 

JÚNIOR: 

▪ Atendendo às exigências contidas no modelo fornecido pelo CRC; 

▪ Obedecendo às normas da língua escrita padrão, atrelado à clareza e 

objetividade; 
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▪ Escrita com linguagem científica; 

▪ Apresentar referências bibliográficas segundo a NBR 10520/NBR 6023; 

▪ Conclusões coerentes com o texto que as fundamenta. 

 Diário de Bordo ou Caderno de Campo e pasta de referências: 

▪ O diário de bordo deverá conter os registros dos resultados e as 

anotações relevantes ao desenvolvimento do projeto, desde o início até 

o resultado final; 

▪ A pasta de referências deverá conter as principais referências que 

foram utilizadas no decorrer da pesquisa, os formulários obrigatórios 

citados no tópico 4.2, autorizações e cópias de questionários que foram 

utilizados na pesquisa. 

 

b) Apresentação Oral 

▪ Mostrar os fatos significativos sobre o desenvolvimento do projeto; 

▪ Apresentar domínio do assunto expressando suas ideias de forma 

organizada, sucinta e objetiva. 

 

c) Apresentação Visual 

 

▪ O diário de bordo, duas cópias encadernadas do relatório de pesquisa 

e pasta de referências deverão estar à mostra no estande, durante toda 

a exposição do trabalho; 

▪ O banner/pôster deverá possuir a medida de 90 cm x 120 cm e 

apresentar a informação de uma maneira visualmente atrativa; 

▪ Exibir as informações no banner de forma sintetizada: introdução, 

objetivos, desenvolvimento, resultados e conclusões do projeto, 

podendo fazer uso de imagens, gráficos, esquemas, entre outros; 

▪ Apresentar bibliografia segundo a NBR 10520 e citar as fontes de todas 

as imagens apresentadas; 

▪ Não é permitida a apresentação no banner de imagens de pessoas que 

não estejam envolvidas diretamente com a pesquisa. Destaca-se que o 

envolvimento direto se dá pelos autores, orientador(a) e 

coorientador(a); 

▪ Não é permitida a apresentação de imagens de produtos comerciais e 

logomarcas de empresas sem a devida autorização por escrito dos seus 

respectivos responsáveis legais. No caso de apoio e patrocínios as 

imagens deverão estar dispostas na parte inferior do banner com a 

devida indicação “apoio” ou “patrocínio”; 

▪ Em obediência às normas da língua escrita padrão e atrelado à clareza 

e à objetividade. 
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d) Avaliação Global 

▪ Articulação entre os elementos: escrita científica, apresentação oral e 

apresentação visual; 

▪ Originalidade: quanto ao objeto, quanto à abordagem metodológica 

e/ou quanto à conclusão. 

A decisão do comitê de avaliação é absoluta, não sendo permitido o pedido 

de revisão de notas e/ou recurso. 

 

 CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 
▪ Todos os projetos participantes receberão certificados digitais, 

inclusive projetos convidados; 

▪ Serão premiados os cinco melhores projetos da mostra nas suas 

respectivas categorias MOCC (nível1 e nível 2) e os cinco melhores 

na categoria MOCC Júnior; 

▪ Será premiado o primeiro colocado na mostra virtual de projetos; 

▪ Será concedido credenciais para feiras afiliadas; 

▪ Serão concedidas Menções honrosas de destaque científico, 

cedidos por instituições parceiras. 

 

Apoio  Institucional 

 

              

 

     


