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INTRODUÇÃO

A Semana  Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia  (SNCT)  de  2017  tem  como  tema  central  “A

Matemática está em Tudo”. A Semana ocorrerá de 23 a 25 de outubro, no Campus Florianópolis,

constando de sua programação:  palestras,  mesas-redondas,  oficinas,  mini-cursos,  mostras de

projetos, sessões orais e de pôster, visitação de escolas, mostra de potencial tecnológico dos

cursos, atividades artístico-culturais, dentre outras.

OBJETIVOS

O objetivo geral da SNCT é fomentar a discussão,  divulgação e integração das atividades de

ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo desenvolvidas nas diversas áreas de

atuação  do  Campus  com  a  comunidade  interna  e  externa,  por  intermédio  de  trocas  de

experiências e ideias entre os diferentes saberes e atores do Instituto e seu entorno. 

Os objetivos específicos da SNCT do Campus Florianópolis são:

• Incentivar a participação da comunidade acadêmica em atividades de disseminação

de  conhecimentos  e  tecnologias  originadas  nas  áreas  de  atuação  do  Campus

Florianópolis; 

• Fomentar a participação de servidores e discentes no desenvolvimento de projetos

para fins de interação com a comunidade interna e externa;

• Disseminar os conhecimentos oriundos das atividades e projetos desenvolvidos do

Campus com a comunidade interna e externa;

• Viabilizar o diálogo com a comunidade externa e a divulgação do potencial tecnológico

dos cursos do Campus Florianópolis;

• Contribuir para a  indissociabilidade entre  ensino,  pesquisa e  extensão nos cursos

regulares do IFSC;

• Contribuir para o aumento da participação da comunidade acadêmica em atividades

de  pesquisa,  extensão,  desenvolvimento  tecnológico,  inovação  e  transferência  de

tecnologia;
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• Contribuir para o fortalecimento das políticas e diretrizes do IFSC;

• Permitir a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão no IFSC com as

demandas da sociedade e do desenvolvimento regional do Estado de Santa Catarina.

1 PÚBLICO ALVO

O público-alvo da SNCT 2017 é a comunidade acadêmica interna do Campus,  composta por

alunos e servidores e a comunidade externa, formada por alunos, professores e servidores das

escolas  da  Grande Florianópolis,  e  também todos os  interessados nas atividades  do evento,

sejam moradores do entorno ou não. A SNCT 2017 integra o calendário acadêmico do Campus,

deste modo é desejável a participação de toda a comunidade acadêmica (servidores e alunos).

2 TIPOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1 PALESTRAS E MESAS-REDONDAS

Participação de professores, pesquisadores e extensionistas convidados de instituições de ensino

de nível  superior  para expor  temas relacionados às práticas de ensino,  pesquisa e extensão.

Serão recebidas sugestões e a organização dos convidados será gerenciada pelo proponente da

atividade em conjunto com a DPPE.

2.2 COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS

Apresentação de trabalhos de natureza acadêmica, técnica e científica produzidos por servidores

e alunos do Campus Florianópolis, conforme chamada de trabalhos específica.

2.3 MINICURSOS E OFICINAS

Serão oferecidos minicursos e oficinas para a comunidade externa e o público interno ao Campus.

Um minicurso ou oficina é uma atividade compacta, que pode ser ministrada através de diversas

metodologias;  devendo  ter  carga  horária  entre  1  e  8  horas  e  que  visa  promover  o

compartilhamento de experiências e aprendizados.

2.4 EXPOSIÇÕES

Apresentação de trabalhos de natureza acadêmica, técnica e científica produzidos por servidores

e alunos do Campus Florianópolis,  na forma de mostras e demonstrações, com o objetivo de

promover a interação e exposição do potencial didático, técnico e científico do Campus.

2.5 INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS
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Apresentação de trabalhos de natureza artística e cultural, realizada por servidores, alunos ou

convidados externos, visando a interação da comunidade acadêmica com as temáticas abordadas

pelos proponentes.

3 PROPOSIÇÃO DE ATIVIDADES

3.1 PALESTRAS E MESAS-REDONDAS

As propostas de palestras, mesas-redondas e atividades afins devem ser realizadas por formulário

eletrônico, de 28 de agosto até 28 de setembro de 2017. Endereço do formulário de inscrição de

atividades:

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/978141?lang=pt-BR

3.2 COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS

As comunicações científicas serão reguladas por conforme chamada de trabalhos específica e as

submissões devem ser realizadas por formulário eletrônico, de 28 de agosto até 05 09 de outubro

de 2017. Endereço do formulário de inscrição de atividades:

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/929999?lang=pt-BR

3.3 MINICURSOS E OFICINAS

As  propostas  de  minicursos,  oficinas  e  atividades  afins  devem  ser  realizadas  por  formulário

eletrônico, de 28 de agosto até 28 de setembro de 2017. Endereço do formulário de inscrição de

atividades:

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/978141?lang=pt-BR

3.4 EXPOSIÇÕES

As propostas de exposições, mostras de projetos, demonstrações de protótipos e atividades afins

devem ser realizadas por formulário eletrônico, de 28 de agosto até 28 de setembro de 2017.

Endereço do formulário de inscrição de atividades:

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/978141?lang=pt-BR

3.5 INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS

As propostas de intervenções artísticas e atividades afins devem ser realizadas por formulário

eletrônico, de 28 de agosto até 28 de setembro de 2017. Endereço do formulário de inscrição de

atividades:

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/978141?lang=pt-BR
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4 PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES

4.1 ATIVIDADES COM INSCRIÇÕES

As  atividades  da  SNCT  2017  não  terão  inscrições  prévias,  devendo  os  interessados  se

deslocarem até os locais de realização das mesmas com a devida antecedência, visto que os

ambientes  possuem  espaço  limitado.  Após  a  SNCT  2017  será  disponibilizado  formulário

específico para solicitação de certificados de participação.

Algumas  atividades  da SNCT 2017,  como,  por  exemplo,  minicursos  e  oficinas,  terão número

limitado de participantes, devendo as inscrições serem realizadas por formulário eletrônico, de 25

de setembro até 18 de outubro de 2017. Endereço do formulário de inscrição de participantes:

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/445738?lang=pt-BR

4.2 ATIVIDADES SEM INSCRIÇÕES

As atividades realizadas nos auditórios, espaços livres e outros, terão apenas como limitação de

participação a lotação do próprio espaço, não sendo necessária inscrição prévia. A participação

será por ondem de chegada no respectivo local de realização da atividade.

5 ESPAÇOS COMUNS DO CAMPUS RESERVADOS PARA EXIBIÇÕES, FEIRAS E MOSTRAS

Serão  reservados  espaços  comuns  do  Campus  para  as  exibições  de  pôsteres,  feiras,

demonstrações  de  projetos,  dentre  outras.  Interessados  em  utilizar  esses  espaços  devem

encaminhar e-mail para pesquisa.florianopolis@ifsc.edu.br ou extensao.florianopolis@ifsc.edu.br.

6 ALUNOS MONITORES/VOLUNTÁRIOS

Os alunos do Campus Florianópolis, especialmente os bolsistas de pesquisa e extensão, poderão

atuar como monitores e voluntários durante as atividades da SNCT 2017, devendo se inscrever

por formulário eletrônico, de 28 de agosto até 05 16 de outubro de 2017. Endereço do formulário

de inscrição de monitores/voluntários:

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/146734?lang=pt-BR
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7 CALENDÁRIO DA SNCT 2017

Lançamento da Chamada Interna 11/2017 23 de agosto de 2017

Lançamento da Chamada de Trabalhos 28 de agosto de 2017

Publicação da Programação Geral 28 de agosto de 2017

Inscrição de Atividades 28 de agosto até 28 de setembro de 2017

Envio  de  Resumos  e  Pôsteres  –  sessões

técnico-científicas

28 de agosto até 05 09 de outubro de 2017

Inscrição de alunos Monitores/Voluntários 28 de agosto até 05 16 de outubro de 2017

Inscrição de Participantes 25 de setembro até 18 de outubro de 2017

Publicação da Programação Final 11 de outubro de 2017

Abertura da SNCT 19 horas do dia 23 de outubro de 2017

Realização da SNCT 24 e 25 de outubro de 2017

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A  programação  completa  da  SNCT  será  divulgada  durante  o  mês  de  outubro  de  2017.

Informações  adicionais  podem  ser  obtidas  na  DPPE  ou  pelos  e-mails

pesquisa.florianopolis@ifsc.edu.br ou extensao.florianopolis@ifsc.edu.br
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