
  

GUIA DO FINALISTA

Concurso brasileiro de projetos científico e tecnológico

INFOMATRIX- BRASIL

De 23 a 26 de setembro de 2021 (Modalidade virtual)

VII  Edição



1 FINALISTAS

Caso o seu projeto tenha sido selecionado em eliminatória para participar da fase final

da INFOMATRIX Brasil, você já é uma LENDA INFOMATRIX.

A INFOMATRIX Brasil foi criada para que alunos desde a educação básica até a

universidade apresentem seus projetos científicos e tecnológicos e possam ser avaliados por um

comitê científico que lhes oportunizarão reconhecimentos, bem como experiências marcantes no

contexto científico e cultural.

2 RECOMENDAÇÕES

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 para a apresentação final da INFOMATRIX. Erros de ortografia,

não oferecimento de créditos à obra de outrem, ausência de uma boa oratória, falta de clareza

mediante exposição, apresentação visual mal redigida e/ou estruturada, etc., podem fazer a

diferença na hora da avaliação.

3 EXPOSIÇÃO FINAL

Devido à pandemia do novo coronavírus e pensando na saúde de todos os participantes,

desde os alunos e professores finalistas até o time de organização, nosso evento será realizado

novamente de forma virtual (Plataforma Zoom). A VII edição da INFOMATRIX Brasil ocorrerá

de 23 a 26 de setembro de 2021.

4 CRONOGRAMA

Segue abaixo o cronograma geral da INFOMATRIX Brasil 2021. Finalistas, atente-se

que a programação final por projeto será divulgada posteriormente com os dias e horários

específicos para cada apresentação.



CRONOGRAMA (Sujeito a alteração)
Horários Quinta-Feira

23/09
Sexta-Feira

24/09
Sábado
25/09

Domingo
26/09

09h00-10h00 Abertura oficial
INFOMATRIX

2021

Exposição e avaliação10h00-11h00
Exposição e

avaliação11h00-12h00

12h00-13h00 Almoço

13h00-14h00

Exposição e avaliação14h00-15h00

16h00-17h00

17h00-18h00

18h00-19h00 Conferência
Científica

Conferência
Científica

Conferência
Internacional

Momento
apoiadores

19h00-20h00 Reservado Cerimônia
Premiação

*Os temas das conferências e oficinas serão divulgados posteriormente.

5 AVALIAÇÃO FINAL

Durante esta fase, que será realizada totalmente virtual, os estudantes deverão apresentar

de maneira remota seus respectivos projetos a uma banca avaliadora. Os avaliadores conhecerão

os participantes desenvolvedores dos projetos e realizarão questionamentos necessários à

compreensão da pesquisa apresentada. É de responsabilidade dos participantes terem suas

apresentações preparadas e estarem na sala de avaliações (que será divulgada posteriormente) em

horário e dia agendado previamente pela equipe organizadora da INFOMATRIX Brasil. Os

participantes que não estiverem presentes no momento síncrono das avaliações não poderão



apresentar posteriormente, exceto em casos de emergências médicas, mesmo assim, deverá ser

apresentada ao comitê organizador a justificativa médica.

O tempo de apresentação máxima para cada projeto será de 10 minutos e 5 para

responder perguntas e sugestões dos avaliadores. Lembre-se os avaliadores já tiveram acesso ao

vídeo e demais documentações do seu projeto, portanto, é importante abordar os assuntos

principais nos quais julguem ser extremamente relevantes, não podendo ultrapassar os 10

minutos. Estando sujeito à punição em pontuações.

Caso surjam problemas relacionados à conexão com a rede de internet, deverá ser

comunicado imediatamente à equipe organizadora da INFOMATRIX.

NOTA 0: recomenda-se que os participantes (expositores) acessem as salas virtuais pelo menos

15 minutos antes do início de sua avaliação. Recomendamos que permaneçam na sala após o

final da apresentação para interação com os avaliadores e demais participantes do bloco.

6 AVALIAÇÃO ‐ PONTUAÇÕES

As equipes serão avaliadas por profissionais graduados e pós-graduados de diversas

áreas do conhecimento e de instituições distintas. 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.

APRESENTAÇÃO
ORAL

ORIGINALIDADE E
INOVAÇÃO DO

PROJETO

MENSAGEM A
TRANSMITIR/IMPACTO

NA SOCIEDADE

COMPLEXIDADE
DO PROJETO/
HABILIDADE

TÉCNICA

RELATÓRIO
E PROJETO

IMPACTO VISUAL
DA

APRESENTAÇÃO

1 a 10 pts 1 a 20 pts 1 a 20 pts 1 a 20 pts 1 a 20 pts 1 a 10 pts

7 CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Para confirmar a participação na INFOBrasil 2021, a equipe precisará enviar o

comprovante de pagamento, link do vídeo de apresentação, pôster, foto da equipe e termo

de uso de imagem assinado via formulários eletrônicos disponíveis nos links abaixo, somente

assim sua participação será confirmada na final da INFOBrasil 2021.



Retificado: Para envio de documentos e

mídias:https://forms.gle/p8tEWUwjXwRCvB5U9 até o dia 13/09/2021.

Para envio do comprovante de pagamento: https://forms.gle/RrBGS6Uf1EANh3rp8

Vale ressaltar que para os documentos Termo de Uso de Imagem e Comprovante de

Pagamento, na existência de dois ou mais, devem ser enviados em apenas um arquivo, enviado

em cada um dos links destinados à esse documento. O arquivo referente ao pagamento deverá

estar nomeado conforme o exemplo: Pagamento realizado - 18780

Para as imagens, o tamanho máximo permitido é de 100MB.

As equipes que não enviarem os documentos acima, serão consideradas como

desistentes na lista de finalistas participantes.

Quaisquer dúvidas a respeito, tratar unicamente através do e-mail: brasil@solacyt.org.

NOTA 1: A documentação (termo e comprovante de pagamento) que for entregue passará
por um processo de revisão de autenticidade e, caso algum documento esteja ausente ou
inadequado e, a sua entrega e/ou correção não for realizada, os participantes serão
desclassificados automaticamente da avaliação e premiação.

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.

8 COTA DE PARTICIPAÇÃO

● O valor da participação será de R $50,00 (por participante) até 30/08/2021.

Obs: a data final para confirmação de participação será até dia 13 de setembro, sem

prorrogação.

● Todos os participantes (orientadores, expositores e instituições) finalistas receberão

certificados digitais reconhecidos pela Sociedade Latinoamericana de Ciencia y

Tecnología A.C., desde que apresentado comprovante de pagamento por participante.

● Os participantes também terão direito a todas as atividades do evento e aos prêmios, em

caso de conquistá-los.

https://forms.gle/p8tEWUwjXwRCvB5U9
https://forms.gle/RrBGS6Uf1EANh3rp8
mailto:brasil@solacyt.org


● Todos os participantes finalistas (orientadores e expositores) receberão um “kit do

finalista”, desde que os mesmos efetuem o pagamento da taxa exigida pelo o evento.

● Os projetos estrangeiros que optarem por receber o “kit do finalista”, deverão custear as

taxas de envio para o país em questão.

Preço em Reais

TIPO DE
REGISTRO

ATÉ DIA 30
DE AGOSTO

ATÉ DIA 06
DE

SETEMBRO

ATÉ DIA
13 DE
SETEMBRO

INSTITUIÇÕES
SÓCIAS DA
SOLACYT

1
participante

R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 50,00

* O valor por participante compreende os estudantes, orientadores, co-orientadores e
acompanhantes;
* É importante que o valor de todos os participantes seja realizado em um mesmo depósito;
* Em caso de desistência, o valor não será reembolsado, visto que o investimento será usado
em prol da organização do evento.

Nota: Todos os participantes deverão se basear por este GUIA DO FINALISTA. As datas
de pagamentos estão atualizadas.

1. Os projetos que não cumprirem o pagamento, serão eliminados e não poderão
participar do evento.

2. As Instituições SÓCIAS da SOLACYT estão discriminadas no seguinte site:
http://solacyt.org/socios-solacyt/

3. O pagamento poderá ser efetuado da seguinte forma:

a) Depósito Bancário, transferência ou PIX;

O pagamento poderá ser realizado através de depósito, transferência bancária ou via PIX

pela seguinte forma:

Dados Bancário:

Banco: Banco do Brasil S.A

Titular: Carlos Pereira Martins

Agência: 0307-7

Conta Corrente:64845-0

Ou Pix: brasil@solacyt.org

http://solacyt.org/socios-solacyt/
mailto:brasil@solacyt.org


9 PREMIAÇÃO

No domingo, 26 de setembro, acontecerá a cerimônia de premiação, onde serão

divulgados os projetos ganhadores 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 presente guia e

apresentarem seus projetos, receberão seu certificado digital e sua conquista obtida, assim como

prêmios (caso sejam premiados). Os demais prêmios serão divulgados na data da premiação.

Expositores que não se apresentarem no momento síncrono definido pela equipe da

INFOMATRIX Brasil, NÃO receberão seus reconhecimentos, a menos que justifiquem sua

ausência por carta oficial enviada previamente ao início do evento, seja por questões de saúde ou

de trabalho.

10 PARTICIPANTES 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) O 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) O Participante NÃO pode se apresentar por questões de saúde ou familiar à 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 uma carta de justificativa da não participação

explicando o motivo. Em caso de problemas de saúde deverá enviar em anexo o atestado

médico.



11 CHECK LIST para INFOMATRIX Brasil 2021

Confira abaixo todos os documentos necessários para garantir a sua vaga na Final da

INFOMATRIX Brasil 2021:

(  ) Comprovante de pagamento de participação da equipe finalista;

( ) Termo de autorização de uso de imagem de todos os participantes da equipe direta ou

indiretamente, sendo um termo para cada integrante;

(  ) Caderno de Campo;

(  ) Relatório do projeto;

(  ) Resumo expandido;

(  ) Vídeo do projeto;

(  ) Pôster;

(  ) Foto dos integrantes da equipe;

(  ) Vontade e entusiasmo para ser o próximo Campeão Mundial.

¡Nos Vemos virtualmente na Final da INFOMATRIX!

Dúvidas: brasil@solacyt.org

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

#Infomatrixbrasil2021

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

Instagram:  @infomatrixbrasil

mailto:brasil@solacyt.org

