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 alterações das
datas da 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. NOVA DATA DE EVENTO


A I Mostra de Saúde, Meio Ambiente e Segurança Alimentar: “Perspectivas e
Desafios em tempos de pandemia”, do IFMA Campus Barreirinhas, será realizada
em nova data, nos dias 19 e 20 de julho de 2022, nos turnos manhã (08:00h às
12:00h), tarde (14:00h às 18:00h) e noite (18:00h às 21:00h), pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus
Barreirinhas.

2 . DAS EXPOSIÇÃO DOS PÔSTERES:









O local de exposição será no pátio do IFMA - Campus Barreirinhas conforme
sinalização especificada, no dia 19 de julho de 2022 (terça-feira).
O horário da exposição será das 19:00h 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 19 de julho de
2022, até quinze minutos antes do início das apresentações, no local definido pela
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.
Para o recebimento dos certificados, os trabalhos deverão cumprir as instruções
descritas anteriomente e os autores do trabalho deverão estar presentes no dia da
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exposição.
 A premiação dos três trabalhos mais bem avaliados ocorrerá no dia 20 de julho de
2022, no final do evento.
3. DAS EXPOSIÇÕES DIVERSAS:










O local de exposição será nas salas de aula do IFMA - Campus Barreirinhas,
conforme sinalização especificada, no dia 19 de julho de 2022 (terça-feira).
O horário da exposição será das 16:00h às 18:00h. 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 15:00h às 16:00h do dia 19 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.
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 20 de julho
de 2022, no final do evento.

4. DOS CONCURSOS DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS:




A apresentação das poesias, desenhos/pinturas, fotografias e vídeos (reels, igtv,
tiktok) acontecerá no dia 20 de julho de 2022 (quarta-feira), no horário das 16:00h
às 17:00h, no auditório do IFMA – Campus Barreirinhas.
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 20 de julho de
2022, no final do evento.
Barreirinhas, 08 de julho de 2022.
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