
PROGRAMAÇÃO GERAL DA IX MOSTRA CIENTÍFICA DO IFRS CAMPUS RESTINGA

22/10/2019 - Terça-feira 23/10/2019 - Quarta-feira
Técnico-Científica Oficinas e apresentações Exposições Técnico-Científica Oficinas e apresentações Exposições

8:00 às 9:00 h Credenciamento Credenciamento dos trabalhos do turno da manhã

9:00 às 12:00h Painel de abertura da IX Mostra Científica do IFRS - Bioeconomia: diversidade e 
riqueza para o desenvolvimento sustentável. (Sala 513)

Sessão D - apresentação de 
trabalhos de nível fundamental, 
médio e técnico (No corredor 
principal, das 9:00 às 11:30 h)

Entrega de destaques (no palco 
itinerante, 11:30 às 12:00h)

Apresentação Cultural - Grupo Teatral 
"Sem Nome" (Auditório, das 9:00 às 10:

00 h)

Apresentação Cultural - Apresentação 
de Dança (No palco itinerante, 10:00 às 

10:30h)

Apresentação Cultural - Poema 
Favelado (palco itinerante, 11:00 às 11:

30h)

Oficina - Oficina de formação de 
memorialistas para entrevista oral (sala 

306, das 9:00 às 10:30 h)

Exposição - Robótica Educacional : 
Construindo o Saber de forma lúdica e 
Criativa  (No corredor principal, das 9:

00 às 12:00 h)

Exposição - peças exclusivas de 
macramê, feitas em pedras e cristais 
(corredor principal, das 9:00 às 12:00 

h)

Exposição - Exposição Coletiva: O que 
você vê?  (corredor principal, das 9:00 

às 12:00 h)

Feira de Economia Solidária  (corredor 
principal, das 9:00 às 12:00 h)

12:00 às 13:00 h Intervalo Intervalo
13:00 às 14:00 h Credenciamento dos trabalhos do turno da tarde Credenciamento dos trabalhos do turno da tarde

14:00 h às 18:00 h

Sessão A - apresentação de 
trabalhos de nível fundamental, 

médio e técnico (no corredor 
principal, das 14:00 às 17:30 h)

Entrega de destaques (palco 
itinerante, 17:30 às 18h)

Oficina - Maratona de Programação 
(Sala 411, das 14:00 às 18:00 h)

Oficina - Cine-debate Absorvendo o 
Tabu (Sala 512, 14:00 às 15:00 h)

Oficina - Cine diversidade: precisamos 
falar com os homens? (Sala 512, 15:30 

às 18:00 h)

Oficina - Feira de Trocas-Escambo 
(Corredor principal, das 14:00 h às 18:

00 h)

Oficina - Treinamento do Clube de 
Relações Internacionais para alunos do 
IFRS (Sala 306, das 14:00 h às 18:00 h)

Oficina - Lugar de guria (Sala 305, das 
14:00 às 15:00 h)

Exposição - peças exclusivas de 
macramê, feitas em pedras e 

cristais (corredor principal, das 
14:00 h às 18:00 h)

Feira de Economia Solidária 
(corredor principal, das 14:00 h 

às 18:00 h)

Feira Agroecológica (corredor 
principal, das 14:00 h às 18:00 h)

Sessão E - apresentação de 
trabalhos de nível fundamental, 

médio e técnico (no corredor 
principal, das 14:00 às 17:30 h)

Entrega de destaques (palco 
itinerante, 17:30 às 18h)

Oficina - Vistas da horta  (Sala 305, das 
13:00 às 13:40 h) 

Oficina - Apresentação do projeto 
PASAP (Sala 306, das 14:00 às 14:30 h)

Apresentação Cultural - Apresentação 
de Dança (palco itinerante, das 15 às 

15:30min)

Oficina - Roda de conversa Vamos falar 
sobre a Restinga? (Sala 305, das 16:00 

às 17:30 h)

Oficina - II Maratona de Matemática do 
Campus Restinga (Sala 505, das 14 às 

18 h)

Oficina - Desafio maker - Bioeconomia 
em espaços maker (Sala 518, das 14 às 

18 h)

Exposição - Home Robotic - A casa 
Robotizada. (No corredor principal, das 

14-18h)

Exposição - Robótica Educacional : 
Construindo o Saber de forma lúdica e 
Criativa  (No corredor principal, das 14-

18h)

Exposição - peças exclusivas de 
macramê, feitas em pedras e cristais  
(corredor principal, das 14:00 às 18:00 

h)

Exposição - Exposição Coletiva: O que 
você vê?  (corredor principal, das 14:

00 às 18:00 h)

Feira de Economia Solidária  (corredor 
principal, das 14:00 às 18:00 h)

18:00 às 19:00 h Intervalo Intervalo
19:00 às 19:30 h Credenciamento Credenciamento

19:30 h às 22:00 h

Sessão B - apresentação oral de 
trabalhos de nível superior (Salas 301 à 

306, das 19:30 às 21:30)

Sessão C - apresentação de trabalhos 
de nível técnico (No corredor principal, 

das 19:30 às 21:30)

Entrega de destaques (palco itinerante, 
21:30 às 22h)

Oficina - Feira de Trocas-
Escambo (No corredor principal, 

das 19:30h às 22h)

Oficina - Memórias e afetos dos 
usos dos chás e ervas medicinais 

(Sala 307, das 19:30 às 21:30 h)

Exposição - peças exclusivas de 
macramê, feitas em pedras e cristais 
(corredor principal, das 19:30 h às 22:

00 h)

Exposição Coletiva: O que você vê? 
(corredor principal, das 19:30 h às 22:

00 h)

Feira de Economia Solidária (corredor 
principal, das 19:30 h às 22:00 h)

Atividades dos Cursos

Realização: Apoio:


