FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES
Feira de Inovação Tecnológica UFRGS – FINOVA
1 – Quem poderá participar da FINOVA?
Os bolsistas de quota institucional IT (BIT, PIBITI, PROBITI ou ITVol) dentro do
período de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho, deverão obrigatoriamente
se inscrever na FINOVA. Opcionalmente poderão se inscrever bolsistas que
tiveram quota IT ou ITI de outras Instituições Externas de Fomento no mesmo
período.
2 – Qual o período de inscrição da FINOVA?
O período de inscrição será divulgado anualmente no regulamento da
FINOVA, no site da SEDETEC (bolsasitsedetec.wordpress.com).
3 – Como faço a inscrição na FINOVA?
O acesso à ficha de inscrição estará disponível durante o período indicado
no
cronograma
da
FINOVA,
na
página
do
evento.
(https://www1.ufrgs.br/EventosInstitucionais/PortalYii/evento/57)
Cada bolsista poderá inscrever somente um trabalho na FINOVA, do qual
deve ser o apresentador. Eventuais participantes no trabalho do autor
poderão constar como coautores.
A ficha de inscrição compreende:
a) Título do trabalho;
b) Orientador;
c) Área do trabalho;
d) Coautor(es)(no máximo 5 (cinco) coautores por trabalho);
e) Resumo do trabalho anexado em pdf,
f) Link do vídeo no youtube: documentário de 3 (três) a 5 (cinco)
minutos, com até 200 MB, nos formatos mp4, webm, ogg, flv ou
mpeg.

4 – Como é a apresentação na FINOVA?
O estudante inscrito na FINOVA deverá elaborar 1 (um) vídeo documentário
de 3 (três) a 5 (cinco) minutos, o vídeo será apresentado durante a FINOVA,
e o estudante deverá estar presente no turno determinado para fazer a sua
apresentação oral, respondendo a possíveis perguntas da Comissão
Julgadora. A apresentação do trabalho juntamente com o vídeo, no dia e
turno determinados, é de exclusividade do autor, sendo vedada a sua
apresentação por coautor(es).
5 – Somente o vídeo é avaliado?
Não, o aluno deverá também elaborar um resumo de suas atividades,
evidenciando a participação no desenvolvimento do projeto em no máximo
duas páginas.
A Comissão Julgadora apreciará o conjunto dos trabalhos apresentados,
resumo, vídeo e apresentação oral durante a FINOVA, considerando os
seguintes critérios de avaliação:
 Conjunto do Trabalho: neste critério será avaliado o caráter inovador
ou impacto de transformação social do trabalho; e o envolvimento do
autor no trabalho apresentado.
 Avaliação do Vídeo Documentário: neste critério será avaliado se o
tema do trabalho é colocado para o expectador de forma clara e
acessível, se o trabalho apresenta consistência teórica e metodológica
e se o vídeo vai além do convencional e apresenta o conteúdo de
forma inovadora, surpreendendo o expectador.
 Avaliação da Exposição: nesse critério será avaliado se a linguagem é
adequada ao público-alvo, se o estudante responde com desenvoltura
às questões propostas pela Comissão Julgadora, demonstrando
domínio do tema.

Em caso de dúvida, contate:
SEDETEC
Telefones: 3308 3713
E-mail: bolsasit@ufrgs.br

