GUIA DO FINALISTA

Concurso brasileiro de projetos científico e tecnológico
INFOMATRIX- BRASIL
De 10 a 13 de setembro de 2019 em Araranguá-Santa Catarina-Brasil

1 FINALISTAS
Se você é um finalista INFO Brasil 2019, (http://infomatrix.lat/) ¡FELICIDADES!
Caso o seu projeto tenha sido selecionado em eliminatória para participar da fase final
da INFOMATRIX Brasil, você já é uma LENDA INFOMATRIX.
Posteriormente à publicação de projetos finalistas, os participantes receberão
eletronicamente uma carta de credenciamento, esta servirá como passaporte para
participar da fase final.

2 MELHORIA DE PROJETOS

As equipes finalistas PODEM aperfeiçoar seus projetos. Recomendamos que
pratiquem a apresentação de seus projetos e agreguem as considerações de seus
companheiros, professores, diretores e familiares, pois, seguramente, lhes darão
sugestões de grande valor. Erros de ortografia, não oferecimento de créditos à obra de
outrem, ausência de uma boa oratória, falta de clareza mediante apresentação, relatório
do projeto mal redigido e/ou estruturado, etc., podem fazer a diferença na hora da
avaliação.

3 EXPOSIÇÃO FINAL
Será realizada no colégio Murialdo, Campus Araranguá.

Av. 7 de Setembro, 2438. Bairro Centro, ARARANGUÁ-SC/Brasil.

LUGARES ONDE SERÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES
Campus do Colégio Murialdo de Araranguá-SC

Fonte: http://www.colegiomurialdo.com.br/ararangua

4 COMO CHEGAR A ARARANGUÁ-SC
AVIÃO: Araranguá não conta com serviços
operacionais de transporte aéreo atualmente. Os
aeroportos mais próximos da cidade é o
aeroporto de Jaguaruna-SC, que está a uma
distância

de

aproximadamente

50

min (67,0 km), via BR-101, e o Aeroporto
Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis-SC,
a 2h 36 min (218,2 km) via BR-101, além do
Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto
Alegre/RS, a distância até Araranguá-SC é de 244 km. O tempo estimado do percurso
da viagem entre as duas cidades é de aproximadamente 2 h 52 minutos. Nestes
aeroportos operam as seguintes companhias aéreas: Azul linhas aéreas, LATAM e GOL.

ÔNIBUS: O terminal Rodoviário de Araranguá localiza-se no Centro da cidade e está a
5 minutos do colégio Murialdo. Os ônibus que chegam a Araranguá são provenientes de
várias cidades do estado, inclusive da capital, sendo que, uma passagem custa mais ou
menos R$ 70,00 para chegar a cidade. Quem, por ventura, chegar ao aeroporto Hercílio
Luz de Florianópolis poderá optar por este meio de transporte, lembrando que os horários
podem ser consultados nas viações correspondentes diretamente com a viação: UNIÃO,

SANTO

ANJO

recomendadas.

e

EUCATUR,

Àqueles

que

são

utilizarem

as
o

Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto
Alegre,

também

poderão

optar por essas

empresas rodoviárias. A locomoção entre o
Aeroporto e Estação Rodoviária de Porto Alegre
poderá ser realizada usando táxi, metrô ou
ônibus.

Obs: Verificar os horários de ônibus antecipadamente para que não ocorra imprevistos
na sua chegada.
NOTA: O Tempo estimado é uma busca no google maps. Florianópolis, por ser capital, é uma cidade que
tem grande fluxo de veículos, desta forma o tempo de translado pode variar. O mesmo aplica-se a Porto
Alegre – capital do estado do Rio Grande do Sul.

HOTEIS SEDE
Teremos 2 (dois) Hotéis sede, cada um
oferece uma tarifa preferencial para vocês, e são
altamente recomendáveis por sua localização,
serviço e preço.
Indicamos contatar diretamente cada
hotel,

mencionando

o

código

de

promoção

“Infomatrix Brasil” para ter direito a estes preços.
Se fizerem via agência de viagens os preços podem
variar.
Cada Hotel tem um número limitado de
habitações disponíveis, sendo recomendada a
realização das reservas o mais breve possível. Por
conseguinte, listamos os orçamentos para cada hotel: Hotel Tourist Araranguá e Hotel
Premier.
SEGUE TARIFÁRIOS:
HOTEL TOURIST ARARANGUÁ

LUXO

PREÇO

ST A N D A R D

PREÇO

Single 01 pessoa
01 cama casal/solteiro

R$ 95,00

Single 01 pessoa
01 cama
casal/solteiro

R$ 80,00

Duplo ou Casal
01 cama de casal ou
02 camas de solteiro

R$ 155,00

Duplo ou Casal
01 cama de casal ou
01 cama de solteiro

R$ 140,00

HOTEL PREMIER
LUXO

PREÇO

ST A N D A R D

PREÇO

Single 01 pessoa
01 cama casal/solteiro

R$ 150,00

Single 01 pessoa
01 cama
casal/solteiro

R$ 130,00

Duplo ou Casal
01 cama de casal ou
02 camas de solteiro

R$ 170,00

Triplo
01 cama de casal e
02 camas de solteiros

R$ 190,00

OBS: Recomenda-se que realizem suas reservas o quanto antes para que não haja
transtornos por falta de vagas.
Ainda existem na cidade outros hotéis para hospedagem, listados a seguir:
●
●
●
●

Hotel Morro dos Conventos
Hotel Simar Araranguá
Hotel Becker
Hotel Mazzuco

5 LUGARES DE INTERESSE EM ARARANGUÁ

Plataforma de pesca
(Bal. Arroio do Silva)

Hotel Morro dos Conventos
(Morro dos Conventos)

Center Shopping
(Cidade Alta, Araranguá-SC)

Dunas
(Morro dos Conventos)

6 ESTANDES

Para o dia da avaliação, os finalistas deverão montar um estande (sendo um por
projeto). O estande terá bancada e tomada elétrica, oferecendo espaçamento de 90 x
1,20cm, onde poderás fixar com fita adesiva, clipes ou amarrar seu material gráfico, curta
metragem ou animação.
Poderá incluir em seu material de decoração: sua toalha de mesa ou bandeira do
seu estado e/ou país.
De modo geral, os participantes podem agregar laptop, folhetos, fotografias e seu
pôster (Título, autores, resumo do projeto, problemática, proposta para solucionar
problemática, metodologia, imagens do processo de elaboração, resultados, conclusões

e bibliografia), bandeira da escola e estado, artesanatos e doces típicos de suas regiões,
entre outros.
Nos estandes não é permitido utilizar materiais explosivos, corrosivo e nada que
seja perigoso e/ou que gere barulhos. Projetor – aceita-se unicamente do tipo
“miniprojetor” (consumo máximo de 30 watts) – monitor externo é aceito sempre e quando
não ultrapasse 40 polegadas; o uso de líquidos está permitido sempre e quando se
assegurem de não ter derramamentos.
Não será permitido o uso de buzinas externas nos estandes. Recomenda-se
colocar fones para que os avaliadores/visitantes ouçam melhor o projeto e não interfira
na exposição das outras equipes.
Após a montagem do estande o Comitê de Revisão Científica (CRC), passará
avaliando o material de exposição, e orientando as equipes quanto aos critérios de
segurança da feira.
7 AGENDA
Cada equipe é responsável por organizar sua participação, hospedagem e
translado durante o Concurso. O colégio Murialdo em parceria com as organizações
INFOMATRIX Brasil, Sociedad Latinoamericana de Ciência y Tecnología Aplicada A.C.
(SOLACYT), International Informatics Project Competition (INFOMATRIX) e Organização
Iberoamericana de Ciências, convidam os estudantes da América Latina a participarem
da V EDIÇÃO DO CONCURSO BRASILEIRO DE PROJETOS CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO - INFOMATRIX BRASIL, a ser realizado na sede do colégio Murialdo –
Araranguá, no período de 10 a 13 de setembro de 2019.
CRONOGRAMA (Sujeito a alteração)
Horário

Terça-feira 10

Quarta-feira 11

Quinta-feira 12

Sexta-feira 13

08:00-09:00

-

-

-

-

09:00-10:00

Exposição e
Avaliação

Exposição e
Avaliação

10:00-11:00
11:00-12:00

Registros e
Montagens

12:00-13:00
13:00-14:00

Livre

Almoço

Almoço

-

14:00-15:00
15:00-16:00

Registros e
montagens

Exposição e
Avaliação

Exposição e
Avaliação

-

Conferência
Temática

Conferência
Magistral

-

Exposição e
Avaliação

-

16:00-17:00
17:00-18:00
Livre
18:00-19:00

Exposição e
Avaliação

Abertura oficial da
INFO 2019

Desmontagem dos
estandes e
Encerramento

Cerimônia de
Premiação

19:30h

8 AVALIAÇÃO FINAL
Durante esta fase será realizada a exposição pública de projetos, assim como a
avaliação final. Todos os finalistas deverão montar um estande com seu projeto. Os
avaliadores visitarão os estandes e conhecerão os projetos; realizarão questionamentos
necessários à compreensão da pesquisa apresentada. É de responsabilidade dos
participantes terem o projeto em funcionamento, e com os arquivos fontes em mãos para
dar-lhes a explicação completa.
Além desses, teremos a figura do “Avaliador Oculto”, o qual visitará TODOS os
estandes sem se identificar. A avaliação destes avaliadores terá a mesma validade dos
avaliadores oficiais.
9 AVALIAÇÃO ‐ PONTUAÇÕES
Cada projeto será avaliado conforme as seguintes pontuações, as quais podem
variar em prévio acordo durante a reunião de avaliadores que se realizará antes de iniciar
o evento.
RELATÓRIO IMPACTO
EXPOSIÇÃO ORIGINALIDADE
MENSAGEM A
COMPLEXIDADE E PROJETO/
VISUAL
E ESTANDE
E INOVAÇÃO TRANSMITIR/IMPACTO DO PROJETO/ CADERNO (AUDITIVO)
DO PROJETO
NA SOCIEDADE
HABILIDADE DE CAMPO/
‐USO
TÉCNICA
REGISTRO AMIGÁVEL

1 a 10 pts

1 a 20 pts

10 REENVIO DE RELATÓRIO

1 a 20 pts

1 a 20 pts

1 a 20 pts

1 a 10 pts

Além de apresentar um projeto cheio de criatividade e originalidade, é necessário
ter documentado o processo de elaboração do mesmo, assim como seguir o protocolo
de participação respeitando as normatividades do evento. Por isso, serão atribuídos até
20 pontos ao “RELATÓRIO DO PROJETO E REGISTRO”, os quais a partir da
publicação deste Guia podem ir obtendo base de acordo com esta ordem:
a) Envio do relatório: 4 pontos, se entregue na data solicitada (até o dia 05 de agosto)
(26 de agosto de 2019), com o título correto.
b) Qualidade do relatório: 10 pontos, portando adequadamente todas as sessões
completas, sem falhas ortográficas e que inclua todos os elementos requeridos, etc.
c) Processo de Registro: 6 pontos, realizar o registro de acordo com o prazo (até 05
de agosto ou no prazo prorrogado, até 19 de agosto), completo e sem erros.
Outorgar-se-á um ponto extra à equipe que entregar o formato do relatório científico
no lugar do relatório básico.
Formato Básico
Word editável: http://infomatrix.lat/reporte-2/

Formato Científico
Word editável:http://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2018/01/reporte_IMLAT_cientifico.docx
Ou ainda você poderá baixar o arquivo no site www.infomatrix.lat na aba “participar”, o
ítem está descrito como “Formato de reporte científico”.

O relatório deverá
1. Nomear-se: Categoria_Nível_NumeroID.PDF (exemplo: DIV_ET_11490.pdf )
2. Submeter ao portal: https://www.dropbox.com/request/UEjJEVIg3NSj1odB29rx

Siglas das categorias:
ANI – Animação
ART – Arte Digital
CUR – Curta metragem
DES - Desenvolvimento de Software
DIV – Divulgação Científica

ROB – Robótica
COE – Conto Científico

Siglas do nível escolar:
FD – Fundamental
EM – Ensino Médio
ET – Ensino Técnico
UNI – Universidade

11 CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Para confirmar a participação na INFO Brasil 2019, a equipe precisará enviar o
relatório do projeto e o comprovante de pagamento, assim sua participação será
confirmada automaticamente na final INFO Brasil 2019. As equipes que não enviarem
seu relatório serão dadas como desistentes na lista de finalistas participantes.
Quaisquer

dúvidas

a

respeito,

tratar

unicamente

através

do

e-mail:

brasil@solacyt.org

12 REGISTRO
Durante o Registro, o líder da equipe deverá apresentar-se com a seguinte
informação:
✔ Pasta de Plástico (com folha de apresentação colada na parte externa).
✔ Carta de Validação Institucional Original e assinada (formato no final deste
documento);
✔ 3 cópias impressas do relatório atualizado do projeto (As cópias serão validadas
pelo comitê organizador de registro e avaliação; duas delas ficarão no registro e a
outra será devolvida à equipe para que tenha em seu estande);
✔ Cópia do comprovante de pagamento dos finalistas presentes;
✔ Declaração que comprove ser estudante vigente, assinado pela coordenação da
instituição;
✔ Materiais para decoração de estande;
✔ Vontade e entusiasmo para ser o próximo campeão da INFOMATRIX Mundial.

NOTA 1: A documentação que for entregue passará por um processo de
revisão de autenticidade e, caso algum documento ou apócrifo esteja ausente ou
inadequado e, a sua entrega e/ou correção não for entregue, os participantes serão
desclassificados automaticamente.
NOTA 2: Se houver desclassificação de equipes por motivos de
documentação, a equipe poderá expor. Porém, não será avaliada e não concorrerá
aos prêmios e credenciais.

13 COTA DE PARTICIPAÇÃO
a) PARTICIPANTE ‐ EXPOSITOR:
● Valor por favor estudante expositor/orientador: Para alunos de instituições não
sócias da SOLACYT R$ 100,00 (até 15 de agosto) e para alunos de instituições
sócias da SOLACYT R$ 100,00 (até a data do evento);
Obs: Para os projetos inscritos durante o prazo prorrogado, o valor de R$ 100 por
pessoa permanecerá até o dia 26 de agosto.
● A cada um será entregue um kit de participante: camiseta, certificado, etc.
● O estudante também terá direito a todas as atividades do evento e aos prêmios,
em caso de conquistá-los.
● O pagamento poderá ser realizado através de depósito bancário, com exceção de
projetos estrangeiros que será realizado em efetivo na data de registro.
O pagamento poderá ser efetuado pela seguinte forma:
a) Depósito Bancário:
Banco:____________________Banco do Brasil S.A
Titular:__________________Carlos Pereira Martins
Agência:_______________________0307-7
Conta: _______________________64845-0 *(Corrente)

Preço em Reais
TIPO DE
ATÉ DIA 15 ATÉ DIA 25
REGISTRO DE AGOSTO DE AGOSTO

1 Pessoa
*5 Pessoas

R$ 100,00
R$ 450,00

R$ 120,00
R$ 550,00

DEPOIS
INSTITUIÇÕES
DO DIA SÓCIAS DA SOLACYT
25 DE
AGOSTO
R$135,00
R$ 100,00
R$ 625,00
R$ 450,00

*Para cada 05 pessoas da mesma instituição, e realizado no mesmo depósito.
* Em caso de desistência o valor não será reembolsado, visto que o investimento será usado em prol da
organização do evento.

Após realizado o depósito, é necessário o encaminhamento do comprovante
com os dados dos participantes e nome do projeto para o e-mail: brasil@solacyt.org
portando o título "Pagamento Realizado".
NSTITUIÇÕES SÓCIAS SOLACYT
CENTRO DE ESTUDIOS CRISTÓBAL COLÓN —

Universidad de Guanajuato — Guanajuato

Veracruz

Escuela Tecnológica Instituto Tecnológico Central —

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza —

Colombia

Veracruz

Escuela de la Ciudad de Aguascalientes — Aguascalientes

INEI FORO JÓVENES EMPRENDEDORES — Sinaloa American School Foundation of Guadalajara — Jalisco
Escuela Preparatoria No 3 — Jalisco

Universidad de Occidente – Campus Mazatlán — Sinaloa

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa — Veracruz

CECYTEM 02, Plantel Peribán — Michoacán

Club de Ciencias Valle de Juárez — Jalisco

Centro de Ciencias y Tecnología Neorobotic A.C.-San Luis

Colegio Finlandés — Jalisco

Potosí

EDUCARE escuela para el Exito — Jalisco

Preparatoria Enrique Esqueda — Sonora

GUTENBERG SCHULE — Ecuador

Colegio Hidalgo — Uruapan, Michoacán

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato —

Instituto Tecnológico Superior de Escarcega — Sonora

Guanajuato

CBTIS # 118 Josefa Ortiz de Domínguez — Querétaro

Centro de Desarrollo Integral Arboledas (CEDI) —

Universidad Tecnológica de Parral — Chihuahua

Jalisco

Universidad Autónoma de Guadalajara — Jalisco

Instituto Miguel Alemán Valdés — Veracruz

Universidad Marista de Guadalajara — Jalisco

Corporación Univ. Minuto de Dios (UNIMINUTO) —

Colegio Valenciana — Guanajuato

Colombia

Centro Quetzalli Centro de Educación Form.y Desarrollo -Edo

Instituto Miguel Ángel de Occidente — Jalisco

Méx

Preparatoria y Secundaria José Sánchez Villaseñor –

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca — Veracruz

Michoacán

Fundación ESESCO — Colombia

ROBOTIC MINDS — Ecuador

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense Hidalgo
Universidad de las Américas — Ecuador
Universidad Enrique Díaz de León

14 PROFESSOR ORIENTADOR
IMPORTANTE: Lembre-se, os professores, orientadores, e demais participantes
deverão realizar o pagamento para que tenham direito de participação nas oficinas e
seminários que acontecerão durante os dias do evento. A taxa de inscrição é o mesmo
valor que para os estudantes finalistas, e também terão direito ao Kit e certificados, tanto
de professor orientador como de participantes dos seminários, dentre os seminaristas,
haverá a participação de seminaristas internacionais.

15 PREMIAÇÃO
Na sexta-feira, 13 de setembro, acontecerá a cerimônia de premiação, onde
ocorrerá a entrega das medalhas e prêmios aos primeiros lugares do concurso, assim
como, credenciamentos a eventos nacionais e internacionais.
Todas as equipes que participarem do evento, cumprindo as regras do edital do
concurso e apresentarem seus projetos, receberão seu certificado digital, medalha,
credenciais, etc. Segundo sua conquista obtida, assim como prêmios (caso sejam
premiados).
Nesta edição, teremos além das nossas credenciais para diversos eventos
nacionais e internacionais, bolsas de estudos integrais e parciais para a HANCOCK
INTERNATIONAL COLLEGE – Estados Unidos.
Participantes/Orientadores que não se apresentarem ao evento, NÃO receberão
seus reconhecimentos, a menos que justifiquem sua ausência por carta oficial no
momento do registro, seja por questões de saúde ou de trabalho, e cumpram o ponto 13
deste Guia de Finalistas. Os demais prêmios serão divulgados na data da premiação.
16 PARTICIPANTES E ORIENTADORES NÃO ASSISTENTES
As equipes desde seu credenciamento até a fase final, NÃO podem ter
substituição de integrantes. No caso de ausência de um dos integrantes, existem dois
direcionamentos:
A) Participante NÃO se apresenta à final da Infomatrix Brasil sem justificativa
formal, automaticamente ele NÃO mais integrará o quadro de participantes. Caso

a equipe conquiste alguma credencial internacional no evento, ele não estará
incluso.

B) Participante NÃO pode se apresentar por questões de saúde ou familiar a Final
da Infomatrix Brasil, mas quer seguir sendo parte da equipe (esta regra só é válida
para equipes de 2 ou 3 integrantes), deverá enviar por seu companheiro de equipe uma
carta de justificativa, junto com sua credencial de estudante (ou Constância de estudo) e
enviar seu comprovante de pagamento. .

CHECK LIST para INFOMATRIX Brasil 2019
Lembre-se que seu processo de registro VALE PONTOS!!!!
( ) Pasta de Plástico (com folha de apresentação anexa na parte externa);
( ) Carta de Validação Institucional original assinada (formato no final deste documento);
( ) 3 cópias impressas do relatório atualizado do projeto. (As cópias serão validadas pelo
comitê organizador de registro e avaliação; duas delas ficarão no registro e a outra será
devolvida à equipe para que tenha em seu estande)
( ) Comprovante de pagamento de inscrição do Finalista;
( ) Declaração que comprove ser estudante vigente, assinado pela coordenação da
instituição;
( ) Materiais para decoração do estande;
( ) Vontade e entusiasmo para ser o próximo ganhador Mundial.

¡Nos Vemos em Araranguá, Santa Catarina!
Dúvidas: brasil@solacyt.org

Tudo que publicarem nas redes sociais referente a Infomatrix use a hashtag
#Infomatrixbrasil2019

Página no facebook: https://www.facebook.com/infomatrixbrasil/
Instagram: @infomatrixbrasil

(Exemplo de ofício de validação da escola)

Colocar Brasão Educativo

Araranguá, Santa Catarina, 07 de Agosto de 2019

Infomatrix Brasil
SOLACYT
Presente.

Quem escreve. Nome completo do Diretor da escola Diretor de Nome da Instituição
Faz-se C O N S T A R

Que o projeto ( nome do projeto ) com número de identificação( ID do projeto) está integrado por alunos
desta instituição, os quais darão continuação de tal:
1. Nome do aluno
2. Nome do aluno
Os quais tiveram como orientador: nome do orientador
Outorgo igualmente, por meio da presente, a permissão Institucional para que possam assistir como
representantes desta instituição a cargo da Infomatrix Brasil, em Araranguá- Santa Catarina a realizar-se
de 02 a 05 de outubro do corrente ano, brindando esta instituição todo o apoio necessário para o Orientador
e alunos que nos representam.
Eximindo de toda responsabilidade aos organizadores e instituição sede do evento em respeito a todas as
ações em que pudera causar a equipe de minha instituição.

Sem mais para o momento.

ATENTAMENTE

__________________________

______________________

Nome e assinatura do orientador

Assinatura do Diretor

Carimbo da instituição

(Formato de Folha de apresentação da pasta de plástico)

IV Edição do Concurso Brasileiro de Projetos Científico e
Tecnológico
INFOMATRIX BRASIL 2019

ID: ####
<escreva aqui sua categoria>

ID do Projeto:
Nome do Projeto:
Escola:
Autor(es):
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