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IX MOSTRA CIENTÍFICA IFRS – CAMPUS RESTINGA

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ATIVIDADES PARALELAS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A IX Mostra Científica do IFRS –  Campus Restinga ocorrerá nos dias 22 e 23 de
outubro de 2019, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul -  Campus Restinga, conforme
cronograma disponível em https://mostra.restinga.ifrs.edu.br/.

1.2 Para fins deste regulamento, entende-se por atividade cultural peças e esquetes
teatrais,  apresentações de dança,  música,  exposições de fotografia e esculturas,  que não
tenham como objetivo a venda, mas o lazer e a apreciação da manifestação artística, não
tendo caráter de competição.

1.3  Para  fins  deste  regulamento,  entende-se  como  atividades  paralelas  ações
promovidas  por  projetos  e programas de ensino,  pesquisa  e  extensão,  maratonas,  entre
outras ações propostas e organizadas por servidores, núcleos ou coordenadores de projetos.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 A inscrição de atividades culturais é aberta a estudantes e servidores de todos os
campi do IFRS e escolas públicas e privadas. Não existe um número mínimo ou máximo de
participantes por grupo, no entanto deve ser observada a infraestrutura disponível para a
realização das atividades.

2.2  A  inscrição  para  atividades  paralelas  é  aberta  a  núcleos,  servidores  e
coordenadores de projetos e programas do Campus Restinga.

2.3 A  inscrição  deverá  ser  realizada  através  do  formulário  online,  disponível  no
endereço:  http://bit.ly/2kO9hzy ou  https://mostra.restinga.ifrs.edu.br/,  devidamente
preenchido.  A  homologação  das  inscrições  e  posterior  definição  dos  participantes  será
realizada pela Comissão Organizadora e estará sujeita às normas de segurança e legislação
pertinente.

2.4 As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 29 de
setembro de 2019, exclusivamente pelo formulário online. 

2.5  No  ato  da  inscrição,  os  participantes  autorizam  a  gravação  e  divulgação  das
respectivas apresentações, exclusivamente, com o objetivo de divulgar e registrar o evento,
sendo garantidos os créditos.
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3. DAS VAGAS E SELEÇÃO

3.1 O número de vagas é limitado, podendo este número ser alterado pela Comissão
de  Organização  da  Mostra  Científica  2019,  de  acordo  com  o  caráter  e/ou  tempo  das
propostas apresentadas. 

3.2 Para seleção dos inscritos, serão utilizados os seguintes critérios: adequação da
proposta à infraestrutura e tempo disponíveis; caráter pedagógico da ação; e diversificação
de atividades.

3.3 Após a seleção, será comunicado aos proponentes a aprovação da ação, e deverá
ser assinado termo de compromisso pelo coordenador da ação responsabilizando-se quanto
à realização da atividade proposta na inscrição.

4. DAS ATIVIDADES

4.1  Será  informado  aos  selecionados  até  o  dia  04  de  outubro  o  horário  de
apresentação da atividade, de acordo com a programação geral da Mostra Científica. 

4.2  Os  inscritos  às  atividades  culturais  poderão  apresentar  suas  atividades  pelo
período  de  30  minutos  a  uma hora,  conforme  programação.  O  tempo  de  preparação  e
montagem de palco e equipamentos, conforme necessidade, deverá ser no máximo de 10
minutos.

4.3 Os inscritos às atividades culturais devem estar cientes da infraestrutura proposta
para o evento, e suas atividades devem estar de acordo com tal: palco para apresentação nas
dimensões  de 08 metros  de  comprimento e  05  metros  de profundidade,  com estrutura
básica de som e luz. 

4.4  Os instrumentos musicais,  assim como materiais  necessários  para sua correta
utilização (como cabos, cubos, pilhas), deverão ser providenciados pelos inscritos.

4.5  As  atividades  paralelas  poderão  ser  realizadas  ao  longo  da  programação  da
Mostra, conforme disponibilidade de espaços pela comissão organizadora.

4.6 Os inscritos às atividades paralelas devem estar cientes de que os materiais para
operacionalização de suas atividades, bem como equipamentos deverão ser providenciados
pelo proponente, exceto os equipamentos já existentes nas salas do campus.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Caso a apresentação não esteja de acordo com atividade indicada na inscrição, a
atividade poderá ser interrompida a qualquer momento pela Comissão Organizadora.
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5.2 Os custos de deslocamento e alimentação, bem como demais custos dos inscritos
são de responsabilidade dos participantes. 

5.3  Os  casos  omissos  que  por  ventura  vierem  a  ocorrer  serão  encaminhados  à
Comissão Organizadora.

5.4  Os  esclarecimentos  de  quaisquer  dúvidas  podem  ser  solicitadas  pelo  e-mail
mostra@restinga.ifrs.edu.br,  pelo  telefone  do  Campus Restinga  (51)3247-8400,  ou
presencialmente nas dependências do Campus.

Porto Alegre, 19 de setembro de 2019.

Comissão Organizadora IX Mostra Científica
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