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FEBIC – FEIRA BRASILEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA 

 

SUSTENTABILIDADE - CONHECIMENTO - CRIATIVIDADE - INOVAÇÃO   

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DA III FEBIC – 2018 

 

Data de realização: 17 a 21 de setembro de 2018 

LOCAL: Parque Municipal de Eventos 

 

Período de Inscrições  24 de março a 02 de julho de 2018. 

Divulgação dos trabalhos finalistas  20 de julho de 2018. 

Confirmação da participação dos 
trabalhos finalistas  

1º período 
20 de julho a 04 de agosto de 2018. 

Confirmação da participação dos 
trabalhos finalistas  

2º período 
05 de agosto a 20 de agosto de 2018. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

DIA 17/09/2018  

10h às 17h 
Recepção, Credenciamento, Conferências e 
organização dos estandes (Pavilhão “A”) 

17h30min às 18h30min Jantar 

19h Abertura  

20h às 21h30min Apresentação pública dos projetos 

DIA 18/09/2018 

9h às 12h 
Apresentação pública e avaliação dos projetos 
(estandes e bancas) 

12h às 13h30min  Almoço 

13h30min 
Espaço “Discutindo Ciências” – Temas e oficineiros 
serão divulgados posteriormente. 
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17h às 21h30min 
Apresentação pública e avaliação dos projetos 
(estandes e bancas) 

18h30min  Jantar (em escala) 

DIA 19/09/2018 

9h às 12h 
Apresentação pública e avaliação dos projetos 
(estandes e bancas) 

12h às 13h30min Almoço  

13h30min às 18h30min 
Apresentação pública e avaliação dos projetos 
(estandes e bancas) 

18h30min Jantar  

19h às 21h 
Palestra Pública (Tema e palestrantes serão 
divulgados posteriormente) 

DIA 20/09/2018  

9h às 12h 
Apresentação pública e avaliação dos projetos 
(estandes e bancas) 

12h às 13h30min Almoço 

13h30min às 15h45min 
Apresentação pública e avaliação dos projetos 
(estandes e bancas) 

15h45min 
Encerramento das apresentações públicas e 
recolhimento dos materiais dos estantes 

16h 
Foto oficial da III FEBIC em frente ao pavilhão “A” do 
Parque Municipal de eventos 

16h30min Retorno aos hotéis e alojamentos 

19h Retorno dos hotéis para o Parque de Eventos 

19h30min Jantar 

20h30min Noite Cultural 

DIA 21/09/2018  

MANHÃ E TARDE LIVRE 

18h Cerimonial de premiação e encerramento 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A TAXA DE INSCRIÇÃO E 

PAGAMENTO 
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TAXA DE INSCRIÇÃO PARA INSTITUIÇÕES DA CIDADE DE 

JARAGUÁDO SUL - SC 

1º Período: 
Até 04 de agosto  

R$ 95,00 (noventa e cinco reais) 

2º Período: 
De 05 de agosto a 
20 de agosto 

R$ 115,00 (cento e quinze reais) 

INSTITUIÇÕES DE OUTRAS CIDADES DO BRASIL 

1º Período: 
Até 04 de agosto  

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) 

2º Período: 
De 05 de agosto a 
20 de agosto 

R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) 

INSTITUIÇÕES DE OUTROS PAÍSES 

De 20 de julho a 05 
de agosto  

Devido a conversão monetária e dificuldades para 

reservas de hotéis, favor entrar em contato pelo e-mail:   

febicinternacionais@gmail.com ou pelo whatts: 55 47 

9664-6422  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. O valor da taxa de inscrição será efetuado por participante. Orientadores 

e Coorientadores que participarão com mais de um projeto, pagarão 

apenas uma taxa relativa ao primeiro projeto confirmado. 

2. A taxa de inscrição será realizada mediante boleto bancário gerado no 

ato da confirmação de participação. 

3. A taxa de inscrição dará direito a alimentação durante os dias de evento 

(almoços nos dias 18, 19 e 20 de setembro/2018 e jantares nos dias 17, 

18, 19 e 20 de setembro/2018), camiseta do evento, crachá e transporte 

(hotel/feira – feira/hotel). 

4. O pagamento de inscrições efetuadas e, por algum motivo haver 
desistência de participação, poderá ter 50% do valor pago restituído 
mediante encaminhamento de solicitação (ofício) informando o real 
motivo, até 15 dias antes do evento (01/09/2018 – para o email: 
ibic.financeiro@gmail.com) após esta data não será mais possível. 
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