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      II FEBIC – FEIRA BRASILEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA 

 

SUSTENTABILIDADE  - CONHECIMENTO - CRIATIVIDADE - INOVAÇÃO   
 

ANEXO I 

Data de realização: 03 a 06 de outubro de 2017 

LOCAL: Jaraguá do Sul – SC – Parque Malwee 

 

CRONOGRAMA: 

 
Inscrições: de 01 de maio a 31 de julho de 2017. 

Divulgação dos trabalhos classificados como finalistas: 08 de agosto. 

Prazo para confirmação da participação dos trabalhos finalistas: de 08/08 a 03/09. 

Prazo para solicitação de credenciamento fora do horário estabelecido: 03 de setembro. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

DIA 03 de Outubro 

9h às 16h Recepção, Conferências e organização dos estandes 

17 horas Jantar 

18h30min Abertura da II FEBIC 

19h30min às 22 horas Apresentação pública e avaliação dos trabalhos expostos 

19h30min Avaliação em banca examinadora Categoria V 

DIA 04 de Outubro 

9h às 11h Espaço “discutindo ciências” 

11h às 12h30min  Apresentação pública e avaliação dos projetos (estande/banca) 

12h30min às 14h Almoço 

14h às 19h Apresentação pública e avaliação dos projetos (estande/banca) 

19 horas Jantar 

19h30min Avaliação em banca examinadora Categoria V 

DIA 05 de Outubro 

9h às 12h30min Apresentação pública e avaliação dos projetos (estande/banca) 

12h30min às 14h Almoço 

14 h às 17h Apresentação pública e avaliação dos projetos (estande/banca) 

17h30min Jantar 

20 horas Intercâmbio cultural e confraternização 

DIA 06 de Outubro  

Manhã Livre  

15 horas Cerimonial de premiação e encerramento 
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TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Valor: R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por participante, incluindo estudantes, orientador, 

coorientador e acompanhantes que participarão do evento. 

 

Deverá ser paga até o dia 03 de setembro de 2017, via depósito bancário, na conta 

disponibilizada nas orientações aos finalistas, enviada até 08 de agosto de 2017. 

O comprovante do depósito deverá ser enviado por via eletrônica na confirmação de 

participação. 

 

Obs: Só deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição os integrantes de trabalhos 

classificados, denominados Trabalhos Finalistas. 

 

A taxa de inscrição dará direito a alimentação durante os dias de evento (almoços nos dias 

04 e 05 de outubro e jantares nos dias 03, 04 e 05 de outubro), camiseta do evento, crachá 

e transporte (hotel/feira – feira/hotel e para a noite cultural). 

 

 

 

 


