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A Mostra Científica é um evento promovido pelo Campus Restinga – IFRS, definida no
calendário escolar. O objetivo geral da Mostra Científica é oportunizar um espaço para
exposição, apresentação e discussão de trabalhos, estudos e projetos elaborados por
estudantes do Campus Restinga - IFRS e das instituições de ensino convidadas, que tenham
empreendido uma investigação sobre um fenômeno ou tema, aplicando métodos e processos
técnico-científicos. Ocorre anualmente durante dois dias e conta com a participação de todos os
servidores docentes e técnicos administrativos, sob coordenação de uma comissão central, da
qual participam o coordenador da Mostra, o coordenador de pesquisa e o coordenador de
extensão do campus, abrangendo toda a comunidade escolar, junto a comunidade local e
regional. O evento premia as seguintes modalidades: apresentação de pôster; mostra de
experimentos e sala de bate-papo. Além das modalidades supracitadas ocorrem, em paralelo,
atividades culturais e campeonato de robótica educacional. A Mostra Científica tem as seguintes
metas a serem alcançadas: incentivar o estudante a desenvolver projetos para promover a
iniciativa, a criatividade e a inovação, bem como a preocupação com o meio no qual está
inserido; possibilitar ao estudante a integração com colegas de outras instituições de ensino, de
modo a ampliar suas relações, promovendo o intercâmbio de conhecimento e experiências;
incentivar no estudante o interesse pela investigação científica em todas as áreas da natureza
técnica e humanista, objetivando o desenvolvimento de novos conhecimentos e contribuindo,
assim, para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem; propiciar a divulgação da
produção técnico-científica realizada pelos participantes da Mostra Científica. É importante
salientar que a mostra científica do Campus Restinga já é um evento consolidado na região,
tendo em vista o histórico e aumento no número de trabalhos, sendo a única científica do IFRS
que oportuniza que a comunidade, principalmente escolas municipais e estaduais, possa
interagir com as atividades do evento, facilitada pelo transporte gratuito às dependências.
Palavras-chave: Mostra. Científico. Restinga.
*Orientador

Semex em Resumos, Bento Gonçalves - RS, n. 3, nov. 2015

