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CARTA AO LEITOR

Caro leitor,

É de suma importância para toda e qualquer organização que todos as suas normas sejam delimitadas de
forma correta e transparente, a fim de que todas as partes possam colaborar e produzir de forma harmoni-
osa e com o mínimo de atrito possível. Para que o evento ocorra de tal forma, é necessária a transparência
de todos os envolvidos. Sendo assim, além da equipe organizadora comprometer-se a agir conforme as di-
retrizes citadas no Código de Conduta e Ética, também torna pública as regras que regem o evento no ano
de 2020.

O intuito deste documento é de delimitar o funcionamento da FCCSI no presente ano e suas normas, pro-
movendo um ambiente seguro e justo para todos os participantes. As regras aqui descritas são as bases do
evento e não devem ser descumpridas.

Todas as informações dentro deste regulamento foram descritas com o intuito de serem o mais claras pos-
síveis, para a fácil compreensão de todos e para que este material seja de fácil acesso em casos de necessi-
dade de consulta do mesmo.

Por fim, peço a todos que leiam o regulamento atentamente e sintam-se livres para questionar membros
do Comitê Organizador em casos de dúvida.

Desejo a todos uma boa leitura.

Pedro Schmitz Rodrigues

Membro do Comitê Organizador da FCCSI 2017-2020.
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Regulamento FCCSI 2020
II FCCSI – Feira Cultural e Científica Salesiano Itajaí

1. APRESENTAÇÃO

A Feira Cultural e Científica Salesiano Itajaí (referida, de maneira geral, como FCCSI) é um evento de
cunho acadêmico e fins educacionais vinculado diretamente ao Colégio Salesiano Itajaí. Baseia-se nos
ideais de inovação, divulgação científica e protagonismo juvenil.
Em 2020, por conta das medidas restritivas contra a pandemia de Covid-19, o evento será realizado de
virtualmente por meio da plataforma Roblox.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Para facilitar a comunicação, estabelece-se que: CSI refere-se ao Colégio Salesiano Itajaí en-
quanto espaço físico e como pessoa jurídica; SITE refere-se ao website oficial da FCCSI, hos-
pedado no endereço contatofccsi.wixsite.com/fccsi e administrado pelo COMITÊ; COMITÊ
refere-se ao Comitê Organizador da FCCSI, composto por alunos do EFAF e EM do CSI pro-
priamente indicados no SITE; e REGULAMENTO refere-se ao presente regulamento, disponi-
bilizado pelo COMITÊ como fonte primária das normas vigentes da FCCSI, assim como às nor-
mas adicionais presentes nos documentos anexos.

b) A FCCSI, por estar vinculada ao CSI, está sujeita ao regulamento vigente do mesmo. Isto é: as
regras da FCCSI, previstas no REGULAMENTO, estão fundamentadas no regulamento escolar
e não irão sobrepuja-lo.

c) O REGULAMENTO é um documento oficial e suas regras são absolutas dentro da FCCSI, po-
dendo somente ser alteradas pelo COMITÊ, quando em comum acordo.

d) Este REGULAMENTO inicia sua vigência a partir de sua publicação oficial, desde que apro-
vado pela Coordenação Pedagógica e Direção Executiva do CSI, e terá a mesma interrompida
com a publicação do novo regulamento em 2021.

3. DO LOCAL E DATA

DATA: Ainda a ser definida/11/2020
LOCAL: Sala Virtual no aplicativo Roblox [Link]

4. DO PÚBLICO ALVO

A FCCSI tem como público alvo os alunos do Colégio Salesiano Itajaí, entretanto é um evento aberto
para todas as pessoas que participam da comunidade da instituição (pais e familiares de alunos, funcio-
nários, coordenadores, professores e afins).

5. DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Os participantes (alunos) podem participar do evento das seguintes formas:

Expositor: Participante responsável pela organização, formulação e apresentação de um trabalho du-
rante os dias de exposição.
Espectador: Participante não relacionado à organização de nenhuma atividade de exposição ou desen-
volvimento da FCCSI.
Mentor: Participante responsável pelo apoio no desenvolvimento de projetos juntamente com os parti-
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cipantes expositores e/ou avaliação dos mesmos.
Membro do Comitê: Participante responsável direto pela organização do evento.
Membro Convidado: Participante convidado para organizar, apresentar e/ou auxiliar atividades auxi-
liares.

6. DAS CATEGORIAS

O evento é subdividido em quatro categorias de trabalho, nomeadamente:

Categoria 1: Compreende os alunos matriculados no 6o e 7o ano do CSI.
Categoria 2: Compreende os alunos matriculados no 8o e 9o ano do CSI.
Categoria 3: Compreende alunos matriculados no Ensino Médio do CSI.

7. DOS PROJETOS

Denominam-se PROJETOS as atividades elaboradas por alunos expositores e professores durante o e-
vento. As inscrições de projetos para a FCCSI acontecerão entre os dias [31/08/2020 e 15/09/2020].

A pré-inscrição deverá ser realizada por meio do formulário disponibilizado no SITE.

Para o ano de 2020, os trabalhos devem seguir as seguintes regras:

a) O trabalho deve ser apresentado na forma de vídeo;
b) O formato do vídeo deve .MP4 ou .MOV;
c) A proporção do vídeo deve ser de 16:9;
d) A resolução do vídeo deve ser de no mínimo 1280x720 pixels, sendo recomendada a utilização

de 1920x1080 pixels;
e) A taxa de frames do vídeo deve ser de no mínimo 25 fps, sendo recomendada a utilização de 30

fps;
f) O vídeo deve ser gravado na horizontal;
g) O vídeo deve ser enviado à equipe organizadora até o dia [06/11/2020];

Caso o projeto não siga os parâmetros acima, será solicitado que o grupo refaça o trabalho.
O COMITÊ reserva o direito de excluir quaisquer projetos que não estejam de acordo com as normas
propostas ou que de alguma forma firam o âmbito moral da FCCSI.

8. DAS ATIVIDADES PARALELAS

a) Denominam-se ATIVIDADES PARALELAS todas as atividades realizadas durante a FCCSI
que não se encaixem na categoria de Projetos Expositivos. Dessa nomenclatura valem-se: mini-
cursos, oficinas, workshops, etc;

b) Essas atividades podem ser conduzidas por alunos, professores e convidados, desde que inscre-
vam-se devidamente no formulário disponibilizado no SITE;

c) Cabe ao COMITÊ aprovar as atividades e decidir quais delas serão desenvolvidas durante o e-
vento;

d) Atividades inscritas não necessariamente serão selecionadas para o evento;
e) Para participação, como espectador, é necessária a inscrição prévia nas atividades através do

formulário disponível no SITE;
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f) Alunos que não participarem de atividades paralelas dentro do horário de aula não receberão
presença neste dia.

9. DO SITE

O website oficial da FCCSI, hospedado em contatofccsi.wixsite.com/fccsi é o principal veículo de in-
formações e comunicação da mesma. A navegação das áreas comuns do mesmo é irrestrita e pode ser
realizada por qualquer pessoa com acesso ao mesmo.
Algumas das secções do site, no entanto, são restritas a usuários cadastrados. Estas estão regidas pelos
Termos de Uso do SITE, e as informações são tratadas de acordo com a Política de Privacidade do mes-
mo.
Todos esses documentos são disponibilizados durante o cadastro e suas normas são inalienáveis.

10. DA CONDUTA ÉTICA E MORAL

No que tange a postura dos participantes da FCCSI, são aplicadas as regras do Código de Conduta Ética
e Moral da FCCSI. No mais, as mesmas estão de acordo com as normas de conduta do CSI.

11. DA PENALIZAÇÃO

Estão sujeitos a penalização coletiva (todos os membros serão penalizados, independentemente de a-
penas um integrante ter cometido infração):

a) Os grupos cujo projeto apresentado não condizer com a inscrição da FCCSI;
b) Os grupos que plagiarem integralmente ou parcialmente outro trabalho (seja ele ou não da

FCCSI);
c) Os grupos em que algum integrante desrespeite um avaliador, coordenador, visitante ou outro

apresentador;
d) Os grupos em que o projeto seja ofensivo e/ou apresente discurso de ódio de qualquer espécie

contra qualquer pessoa;
e) Os grupos que, de maneira geral, agirem de má índole contra o Código de Conduta e Ética da

FCCSI.
f) Os grupos que apresentarem mais de metade das informações de maneira errada, duvidosa ou

tendenciosa;
g) Caso o trabalho não seja entregue até a data limite de [06/11/2020].

Qualquer membro do COMITÊ organizador detém o poder de aplicar as penalizações citadas acima,
desde que em comum acordo com o julgamento do COMITÊ;

A penalização vigente para todas as infrações citadas acima é a desclassificação.
As infrações referentes à conduta ética e moral dos alunos podem resultar no encaminhamento da situa-
ção ao Serviço de Orientação Disciplinar. Nesse caso, o COMITÊ não se responsabiliza pelas ações re-
sultantes.
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS

As cláusulas desse REGULAMENTO são regidas pelo COMITÊ, podendo ser alteradas sem preceden-
tes pelo mesmo. Em caso de quaisquer problemas de interpretação, é válida a decisão do COMITÊ.
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