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Termo de Inscrição no Evento e Autorização da Utilização da Imagem

Ao inscrever um trabalho para apresentação no IV Workshop da Mecânica, seus
autores tomam ciência e aceitam as seguintes condições:

1) Respeito dos prazos e modalidade de entrega dos documentos requisitados pela
Comissão Organizadora do evento: A entrega dos documentos será aceita única e
exclusivamente através dos canais oficiais de entrega definidos pela Comissão
Organizadora. Resumos e pôsteres entregues fora do prazo determinado no
calendário oficial do evento não serão aceitos, e o registro do trabalho
correspondente será retirado da programação oficial do evento.
2) Disponibilidade para apresentação do trabalho em ao menos um dos períodos de
mostra de trabalhos: Ao inscrever um trabalho no evento, seus autores sabem
que deverão disponibilizar no mínimo um componente para realizar a
apresentação do pôster correspondente em pelo menos um dos períodos em que
houver mostra de trabalhos. No dia do evento, pôsteres que não estiverem sendo
acompanhados por no mínimo um membro da equipe de autores não serão
avaliados pelos avaliadores oficiais nem poderão receber votos do público,
ficando inelegíveis para qualquer das premiações do evento. Adicionalmente,
havendo necessidade de espaço físico para a melhor circulação do público, a
Comissão Organizadora reserva o direito de remover de exposição os pôsteres
desacompanhados a qualquer momento.
3) Conduta durante a apresentação dos trabalhos: O evento é pensado para
proporcionar oportunidades de trocas de conhecimentos, opiniões e experiências
entre apresentadores, avaliadores e público. Ao inscrever um trabalho, seus
autores se comprometem a tratar todos os membros do público de forma cordial
e respeitosa, mantendo-se abertos para responder todo tipo de pergunta.
4) Proibição de plágio: O evento tem caráter científico, e as melhores práticas da
atividade científica devem ser seguidas em todos os trabalhos apresentados.
Copiar informações de outras fontes sem dar o devido crédito, assumindo assim
de forma inapropriada sua autoria, constitui plágio. Fica proibida a prática de

plágio em parte ou no todo em qualquer trabalho apresentado no evento. A
comprovação da prática de plágio em qualquer trabalho confere à Comissão
Organizadora o direito de exclusão imediata da mostra de trabalhos.
5) Autorização da utilização da imagem: O evento tem caráter de divulgação das
atividades que se realizam dentro do Campus Hortolândia na área de Mecânica,
por parte de seus alunos e professores. Ao inscrever um trabalho no evento, seus
autores autorizam a utilização de suas imagens e vozes, de forma definitiva e
gratuita, em quaisquer fotos ou vídeos realizados durante sua participação no
evento. Igualmente, permitem que estas imagens sejam usadas em material de
divulgação do evento, relatórios finais e/ou publicações acadêmicas, em âmbito
nacional ou internacional, em meio físico ou virtual, podendo aparecer em
mecanismos de busca na internet, com o crédito devido. Nos termos acima, fica
claro que os autores não poderão reclamar valores a título de direitos de imagem
ou voz.

A violação de qualquer uma das condições listada acima por parte de qualquer
dos autores inscritos no evento poderá implicar na desqualificação de seus trabalhos dos
registros e premiações associadas ao evento. A Comissão Organizadora será a única
instância julgadora destas violações e se reserva o direito de tomar medidas que julgar
cabíveis a qualquer momento.
Ao concordar respeitar as condições acima, os autores contribuirão para a
realização de um evento produtivo e para a criação de um rico ambiente de trocas de
experiências.
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