MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS BARREIRINHAS

COMUNICADO
I MOSTRA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA ALIMENTAR DO IFMA
CAMPUS BARREIRINHAS: PERSPECTIVAS E DESAFIOS EM TEMPOS DE
PANDEMIA
O Diretor-Geral do Campus Barreirinhas, nomeado nos termos na Portaria nº 5.438, de 18
de novembro de 2020, publicada no DOU de 19 de novembro de 2020, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, as instruções para
a confecção e a exposição dos pôsteres, das Exposições diversas e dos Concursos
das Expressões Artísticas na I Mostra de Saúde, Meio Ambiente e Segurança
Alimentar, do IFMA Campus Barreirinhas: “Perspectivas e Desafios em tempos de
pandemia”, objeto do Edital nº 27, de 25 de maio de 2022 e suas alterações.
1. INSTRUÇÕES SOBRE A CONFECÇÃO E A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
CIENTÍFICOS:
a) Tamanho do Pôster: O Pôster deverá ter a dimensão de 120 cm de altura x 90 cm de
largura.
b) Conteúdo: Todas as sessões deverão ser preparadas previamente e colocadas numa
sequência lógica para o observador: Título/ Autores/ Instituição/ Introdução/ Objetivos/
Métodos/ Resultados/ Conclusão/ Referências, conforme modelo disponível no link a
seguir:
https://docs.google.com/presentation/d/1V09vnAKINlu6sarHBOFij770b8YEUHJP/edit?usp
=sharing&ouid=114801853112313698435&rtpof=true&sd=true.
c) Material: O banner deve ser impresso no material de papel ou lona.
d) Data, hora e local de Exposição dos Pôsteres:





O local de exposição será no pátio do IFMA - Campus Barreirinhas conforme
sinalização especificada, no dia 12 de julho de 2022 (terça-feira).
O horário da exposição será das 18:00h às 21:00h. E o momento da apreciação e
avaliação da Comissão de Trabalho Científica, ocorrerá durante este intervalo de
tempo. Não serão aceitas apresentações fora do horário determinado.
Os pôsteres dos trabalhos científicos deverão ser afixados no dia 12 de julho de
2022, até quinze minutos antes do início das apresentações, no local definido pela
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Comissão de Trabalho Científica da Mostra.
 É de responsabilidade exclusiva da equipe afixar o trabalho no local selecionado
pela respectiva Comissão de Trabalho Científica para a sua exposição e após o
período de exposição, retirá-lo deixando o local/espaço limpo e devidamente
organizado.
e) Certificação e Premiação




Para o recebimento dos certificados, os trabalhos deverão cumprir as instruções
descritas anteriomente e os autores do trabalho deverão estar presentes no dia da
exposição.
A premiação dos três trabalhos mais bem avaliados ocorrerá no dia 13 de julho de
2022, no final do evento.

2. INSTRUÇÕES PARA AS EXPOSIÇÕES DIVERSAS:
a) Data, hora e local de Exposição:







O local de exposição será no pátio do IFMA - Campus Barreirinhas, conforme
sinalização especificada, no dia 12 de julho de 2022 (terça-feira).
O horário da exposição será das 15:00h às 17:00h. E o momento da apreciação e
avaliação da Comissão de Trabalho das Exposições, ocorrerá durante este
intervalo de tempo. Não serão aceitas apresentações fora do horário determinado.
A montagem do trabalho no dia do evento é de inteira responsabilidade da equipe,
devendo ser feita das 07:00h às 12:00h do dia 12 de julho de 2022, no local
definido pela Comissão de Trabalho das Exposições, com a presença dos
professores orientadores. A desmontagem deverá ocorrer até meia hora após o
encerramento da exposição. A equipe que deixar de cumprir os horários será
penalizada em sua avaliação.
Todos os materiais que serão utilizados nas exposições serão de responsabilidade
da equipe expositora. Serão disponibilizadas 1 (uma) mesa e 2 (duas) cadeiras
para cada equipe. Caso haja a necessidade de mais mesas e cadeiras, o professor
orientador deverá sinalizar para a Comissão de Trabalho das Exposições.

b) Certificação e Premiação




Para o recebimento dos certificados, os trabalhos deverão cumprir as instruções
descritas anteriomente e as equipes de trabalho deverão estar presentes no dia da
exposição.
A premiação das três exposições mais bem avaliadas ocorrerá no dia 13 de julho
de 2022, no final do evento.
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3. INSTRUÇÕES PARA OS CONCURSOS DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS:
a) Data, hora e local:


A apresentação das poesias, desenhos/pinturas, fotografias e vídeos (reels, igtv,
tiktok) acontecerá no dia 13 de julho de 2022 (quarta-feira), no horário das 17:00h
às 18:00h, no auditório do IFMA – Campus Barreirinhas.

b) Certificação e Premiação



Para o recebimento dos certificados, o(s) autor(es) do trabalho deverá(ão)
estar(em) presente(s) no dia das apresentações.
A premiação dos três trabalhos mais bem avaliadas ocorrerá no dia 13 de julho de
2022, no final do evento.

Barreirinhas, 04 de julho de 2022.

José Valdir Damascena Araújo
Diretor-Geral do IFMA Campus Barreirinhas
Portaria nº5.438 de 18/11/2020, publicada no DOU em 19/11/2020

