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REGULAMENTO DA VI MCTEC – 2021

“Ciência na educação: propostas sustentáveis para a promoção social,
cultural e econômica na cidade de Monte Mor”

A Mostra Científica, Tecnológica e Cultural – MCTEC da Etec de Monte Mor teve seu início em 2015,
com o intuito de promover a integração dos estudantes com a comunidade e o meio empresarial,
possibilitando o desenvolvimento, a aplicação e a divulgação de novas tecnologias voltadas ao bemestar da sociedade e/ou soluções para os diversos segmentos empresariais.
A MCTEC, além de motivar os alunos, desencadeou uma melhora significativa nos projetos e também
aumentou a quantidade de trabalhos desenvolvidos com relevância social, econômica, ambiental e
tecnológica, além de despertar o interesse de outras instituições em participar do evento.
O tema escolhido para esta edição da MCTEC é Ciência na Educação: Propostas sustentáveis para a
promoção social, cultural e econômica na cidade de Monte Mor. Essa temática foi escolhida,
pautando-se nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para Transformar o Mundo da
Agenda 30 idealizada pela ONU.
Considerando o momento de pandemia da COVID-19 que estamos enfrentando, e as medidas
sanitárias de segurança recomendadas, optamos pelo formato híbrido para a realização deste
evento, sendo:
• abertura do evento em formato presencial, com a participação da comunidade local e
transmitidos/disponibilizados em formato on-line para a comunidade em geral;
• apresentação dos projetos em formato 100% on-line;
• apresentação cultural em formato presencial, com a participação da comunidade local e
transmitidos/disponibilizados em formato on-line para a comunidade em geral;
• premiação em formato presencial, com transmissão/disponibilização em formato on-line.
1 Inscrição
1.1 A inscrição dos projetos é gratuita e deverá ser feita de 06 à 31/10/2021 de forma on-line no
seguinte endereço eletrônico: https://etecmontemor.com.br/mctec/
1.2 Podem se inscrever estudantes matriculados, durante o ano de desenvolvimento e submissão do
projeto, no Ensino Médio ou Ensino Técnico da rede pública ou privada e que tenham:
1.2.1 um projeto científico, finalizado ou em andamento, desenvolvido individualmente ou por um
grupo de, no máximo, 5 estudantes e que se enquadre em uma das seguintes áreas/categorias:

a. Gestão e empreendedorismo
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b. Ciências humanas e sociais aplicadas
c. Ciências biológicas, agrárias e da saúde
d. Engenharia e tecnologia
1.2.2

um orientador maior de 21 anos e graduado, sendo facultativo a indicação de um coorientador.

1.3 Todo projeto deve apresentar metodologias e rigor científico.
1.4 A inscrição não garante a participação do projeto na MCTEC, pois todo projeto inscrito será Préavaliado pelo Comitê de Seleção da MCTEC que fará uma seleção, com base nas informações
inseridas na ficha de inscrição, classificando os projetos que irão participar da Mostra e só então
estes deverão, posteriormente, submeter e enviar os arquivos solicitados no item 2.
1.5 É vedado aos projetos desclassificados a possibilidade de recurso ou quaisquer outros meios de
reclassificação.
1.6 Os

projetos

classificados

serão

divulgados

dia

10/11/2021

no

site

https://etecmontemor.com.br/mctec/ .

2 Submissão e envio dos arquivos do projeto
2.1 Todos os projetos classificados pelo Comitê de Revisão Científica deverão realizar o envio dos
arquivos do projeto, no período de 10/11 a 16/11/2021, por meio de preenchimento de
formulário eletrônico, disponível em: https://etecmontemor.com.br/mctec/.
2.2 O não envio dentro do prazo dos arquivos solicitados incorrerá na desclassificação do projeto.
2.3 Os arquivos solicitados para envio são:
a. Vídeo (pitch) de apresentação do projeto (com duração máxima de 5 minutos);
(deverá submeter somente o link de onde o vídeo está disponível)
b. Pôster/Banner, em formato PDF;
c. Diário de bordo – com no mínimo 6 páginas e máximo de 10 páginas, em formato PDF;
d. Termo de autorização preenchido e assinado para uso de imagem e de direitos intelectuais,
em formato PDF, para cada estudante do projeto, conforme modelo no Anexo I e Termo de
Autorização preenchido e assinado para o orientador e coorientador conforme modelo no
Anexo II;
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2.4 Condições que devem ser seguidas para as apresentações gravadas:
2.4.1 O vídeo de apresentação do projeto deverá, obrigatoriamente, ser apresentado pelo(s)
próprio(s) estudante(s) do projeto.
2.5 Serão avaliados apenas os projetos que apresentarem todos os dados e documentos solicitados neste
regulamento e atendam as regras acima.

3 Exposição e avaliação
3.1 Os projetos classificados e submetidos com o envio dos arquivos serão expostos virtualmente
para o público em geral e avaliadores, no período de 22 a 26/11/2021 de forma on-line no site do
evento, no endereço https://etecmontemor.com.br/mctec/.
3.2 A avaliação dos projetos ocorrerá no mesmo período e será exclusivamente pelo material
enviado, por meio de questionário eletrônico a ser disponibilizado previamente aos avaliadores.
3.3 Os projetos que possuírem conteúdos plagiados ou copiados sem as devidas referências estarão
sujeitos a desclassificação.
3.4 Cada avaliador poderá avaliar até cinco projetos e cada projeto poderá ser avaliado por até cinco
avaliadores.
3.5 Os critérios analisados pelos avaliadores serão:
a. Criatividade e inovação
b. Método científico/Engenharia
c. Diário de bordo
d. Pôster/Banner
e. Apresentação oral gravada em vídeo (pitch)
f. Empreendedorismo
g. Relevância social, ambiental e/ou econômica

4 Premiação e encerramento
4.1 As premiações serão realizadas presencialmente, nas dependências da Etec de Monte Mor,
situada na Avenida Benedito Lázaro Vieira, S/Nº, bairro Aterrado, CEP 13190-120, Monte Mor/SP,
no dia 27 de novembro de 2021 no período da manhã.
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4.2 Haverá transmissão/disponibilização on-line das premiações e encerramento no canal da Etec de
Monte Mor no Youtube, com acesso no endereço https://www.youtube.com/etecmontemor.
4.3 Serão premiados:
I.

1º a 3º lugar por área/categoria, considerando as notas dos avaliadores;

II.

Prêmio destaque para:
a. Melhor vídeo (pitch) de apresentação
b. Melhor pôster/banner
c. Projeto mais inovador
d. Ideia mais original
e. Projeto de maior relevância social, ambiental e econômica
f. Projeto mais votado na votação popular
i. Todo projeto será postado no canal do Youtube da Etec de Monte Mor,
durante o período de exposição, e aquele que apresentar o maior número de
curtidas até as 17 horas do dia 26/11/2021 será o vencedor.

4.4 Após as premiações haverá o ato de encerramento da MCTEC.
5 Feiras afiliadas
Os trabalhos participantes poderão ser credenciados para os seguintes eventos científicos.
FEBIC
FEBRACE
MOSTRATEC
FENADANTE

6 Cronograma
6.1 A MCTEC será realizada conforme o cronograma a seguir:
06/10 a 30/10/2021

Período de inscrição (on-line)

10/10/2021

Divulgação dos projetos classificados (on-line)

10/11 a 16/11/2021

Submissão e envio de arquivos dos projetos classificados (on-line)

22/11 a 26/11/2021

Exposição e avaliação dos projetos (on-line)
Atividades culturais (presencial com transmissão on-line)

27/11

Premiação e encerramento
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ANEXO I
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DIREITOS INTELECTUAIS DE IMAGEM, MARCA E AFINS –
PARA ESTUDANTE
Pelo presente TERMO, autorizo a utilização de quaisquer direitos intelectuais relativos a obras
literárias, artísticas ou científicas, obras audiovisuais, textos de palestras, fotografias, etc., conteúdos,
direitos de personalidade, interpretações, execuções, marcas, sinais distintivos, a qualquer título, de
minha autoria ou propriedade, relacionada ao evento na proporção e extensão de suas respectivas
criações e participações.
Autorizo também, por este e na melhor forma de direito, gratuitamente e sem qualquer ônus, a
Instituição de Ensino Etec de Monte Mor, promotora da MCTEC – Mostra Científica, Tecnológica e Cultural
da Etec de Monte Mor, a divulgar, utilizar e dispor a imagem e voz do trabalho apresentado na VI MCTEC,
veiculados de caráter público, em sítio eletrônico da instituição e do evento, na íntegra ou em partes,
para fins institucionais, educativos, informativos e técnicos.
Declaro ainda estar ciente que esta autorização não transfere a Etec de Monte Mor, nem a
organização da MCTEC, qualquer ônus ou responsabilidade civil e/ou criminal decorrente do conteúdo
do material disponibilizado e nesta autorizado.
A presente autorização é outorgada livre e espontaneamente, não incorrendo a autorizada em
qualquer custo ou ônus, seja a que título for, sendo que estas são firmadas em caráter irrevogável,
irretratável e por prazo indeterminado.
Local e data: ___________________________, _____/_____/________
Nome do Estudante expositor: ___________________________________________ Data de nascimento:
____/_______/________.Documento de Identificação nº ______
______________Tipo: _________
Email:

Telefone contato: ( )

_______________________________________________

____________________________________
Assinatura do Estudante Expositor
Caso o estudante expositor for menor de 18 anos, preencher abaixo também

Eu ____________________________________________________responsável legal pelo(a) menor acima
citado(a) na qualidade de ________________, Documento de Identificação nº ________________ Tipo:
____________ Autorizo o menor acima descrito a conceder os direitos de imagem previstos no termo acima.

__________________________________
Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DIREITOS INTELECTUAIS DE IMAGEM, MARCA E AFINS –
PARA ORIENTADOR E COORDENADOR

Pelo presente TERMO, autorizo a utilização de quaisquer direitos intelectuais relativos a obras
literárias, artísticas ou científicas, obras audiovisuais, textos de palestras, fotografias, etc., conteúdos,
direitos de personalidade, interpretações, execuções, marcas, sinais distintivos, a qualquer título, de
minha autoria ou propriedade, relacionada ao evento na proporção e extensão de suas respectivas
criações e participações.
Autorizo também, por este e na melhor forma de direito, gratuitamente e sem qualquer ônus, a
Instituição de Ensino Etec de Monte Mor, promotora da MCTEC – Mostra Científica, Tecnológica e Cultural
da Etec de Monte Mor, a divulgar, utilizar e dispor a imagem e voz do trabalho apresentado na VI MCTEC,
veiculados de caráter público, em sítio eletrônico da instituição e do evento, na íntegra ou em partes,
para fins institucionais, educativos, informativos e técnicos.
Declaro ainda estar ciente que esta autorização não transfere a Etec de Monte Mor, nem a
organização da MCTEC, qualquer ônus ou responsabilidade civil e/ou criminal decorrente do conteúdo
do material disponibilizado e nesta autorizado.
A presente autorização é outorgada livre e espontaneamente, não incorrendo a autorizada em
qualquer custo ou ônus, seja a que título for, sendo que estas são firmadas em caráter irrevogável,
irretratável e por prazo indeterminado.

Local e data: ___________________________, _____/_____/________

Nome do Orientador/Coorientador: _____________________
______Data de nascimento: ________/_______/________ .
Documento de Identificação nº:
Email:

_ Tipo:
Telefone contato: ( )

____________________________________
Assinatura do Orientador/Coorientador

