
CHAMADA DE TRABALHOS – COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS

SNCT 2018 – CÂMPUS FLORIANÓPOLIS

Ciência para a Redução das Desigualdades

Retificado em 09 de outubro de 2018.

INTRODUÇÃO

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) de 2018 tem como tema central “Ciência

para a Redução das Desigualdades”. A Semana ocorrerá de 15 a 19 de outubro, no Câmpus

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

mostras  de  projetos,  comunicações  científicas,  visitação  de  escolas,  mostra  de  potencial

tecnológico dos cursos, atividades artístico-culturais,  gincanas,  dentre outras. Nesta edição da

SNCT, do mesmo que foi  feito em 2017, ocorrerão sessões de apresentação de trabalhos na

forma oral e pôster, por servidores e alunos do Câmpus, vinculados aos projetos realizados nas

diversas áreas do conhecimento.

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  Câmpus  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 das comunicações científicas na SNCT do Câmpus Florianópolis são:

• A  difusão  do  potencial  educativo,  científico  e  tecnológico  do  IFSC  Câmpus

Florianópolis para a comunidade externa;

• A socialização dos conhecimentos produzidos no âmbito da Pesquisa e da Extensão,

sempre com vistas à articulação com o Ensino;

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

regulares do IFSC.
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1 PÚBLICO ALVO

As sessões técnico-científicas serão realizadas no formato apresentação oral e apresentação de

pôster,  tendo  como  público-alvo  os  servidores  e  alunos  participantes  de  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão Câmpus Florianópolis, realizados entre 2017 e 2018.

2 TIPOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1 RESUMOS

2.1.1 Participação Obrigatória

É obrigatório  o  envio  de  resumos,  no  formato  simplificado  do  Anexo  I,  de  todos  os  projetos

fomentados com recursos do Câmpus Florianópolis em 2017 e 2018, conforme segue:

• Edital 22/PROPPI/2017 – Edital de Projetos Didático-Pedagógicos 2017/2;

• Edital 02/PROPPI/2017 – Edital Universal 2017/2018;

• Edital  41/2017/PROPPI/PROEX/Câmpus  Florianópolis  –  Edital  de  Integração  da

Pesquisa e Extensão ao Ensino (projetos de 5 meses finalizados);

• Edital 14/PROPPI/2017 – Fomento da Pós-Graduação;

• Edital 40/PROPPI/2017 – Fomento da Pós-Graduação;

• Chamada Interna 05/2017 – Chamada Interna para Apoio a Nucleação de Equipes

para  Competições  de  Conhecimentos  Técnico-Científicos  e  Competências

Profissionais;

• Chamada Interna 07/2017 – Chamada Interna para Projetos de Pesquisa Aplicada

em Parceria com Demandantes Externos;

• Edital 02/2017/PROEX – APROEX 2 meses;

• Edital 01/2017/PROEX – APROEX 5 meses;

• Edital 02/2018/PROEX – APROEX 2 meses;

• Edital 01/2018/PROEX – APROEX 5 meses;
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• Edital 15/2017/PROEX – Didascálico;

• Edital PROEX 03/2017 – Arte e Cultura (Coral, Orquestra e Teatro);

• Chamada Interna 02/2017 – Programa IFSC Sustentável;

• Chamada Interna 04/2017 – Programa de Educação Tutorial – PET;

• Chamada Interna 11/2017 – Projetos dos Departamentos Acadêmicos para SNCT

2017;

• Chamada Interna 12/2017 – Apoio a Projetos do Câmpus no Desafio IFSC de Ideias

Inovadoras 2017;

• Empresas Juniores;

• Projetos de Pesquisa e Extensão em Fluxo Contínuo

2.1.2 Participação Livre

A comunidade acadêmica do Câmpus Florianópolis poderá enviar resumos no âmbito da SNCT

2018  de  outros  projetos  desenvolvidos  no  Câmpus,  ou  de  projetos  com fomento  externo  ao

Câmpus.

2.2 SESSÕES ORAIS E DE PÔSTERES

As Comunicações Científicas consistem na apresentação de trabalhos de natureza acadêmica,

técnica  e  científica  produzidos  por  servidores  e  estudantes  do  Câmpus  Florianópolis,  com  o

objetivo de socializar os conhecimentos e resultados alcançados pelos projetos. As Sessões Orais

e de Pôsteres serão realizadas no dia 16 de outubro de 2018, no período vespertino – 13h30min

às 17h30min. A apresentação oral e na sessão de pôsteres é direcionada aos projetos que não

foram publicados e desejam atender as exigências dos editais de fomento.

2.2.1 Apresentação Oral do Pôster

A sessão oral,  a  ser realizada no dia 16/10 das 13h30min às 16h30min,  no Auditório  Alberto

Aparecido Barbosa, consistirá na projeção do pôster em equipamento apropriado  (datashow) e

apresentação sucinta dos resultados do projeto pelo(s) autor(es). O tempo de apresentação será

definido em função do número de trabalhos e será de até 5 minutos. A apresentação oral se dará

Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Florianópolis
Av. Mauro Ramos, 950  |  Centro  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.020-300

Fone: (48) 3211-6009   |   www.florianopolis.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0002-41



exclusivamente por alunos.

2.2.2 Mostra de Pôsteres

A sessão pôster, a ser realizada no dia 16/10 das 16h30min às 17h30min, em local a ser definido

em virtude do número de trabalhos, consistirá na permanência junto ao pôster impresso/digital, de,

pelo menos, um (1) autor do trabalho para dirimir dúvidas, discutir a continuidade do trabalho e

permitir a disseminação dos conhecimentos adquiridos com a comunidade acadêmica. 

2.2.3 Formato de Pôsteres

O formato do pôster impresso/digital é livre, tamanho A3, constando no mínimo: título do trabalho,

autores e identificação da SNCT 2018.

2.2.4 Impressão de Pôsteres

A impressão dos pôsteres,  caso necessária,  será viabilizada pela  Comissão Organizadora da

SNCT 2018.

2.2.5 Dispensa das Sessões Orais e de Pôsteres

Será  dispensado  do  envio  do  pôster  digital  e  participação  na  apresentação  oral  e  pôster  o

proponente que justificar ter apresentado seu projeto em outro evento, por exemplo SEPEI 2018,

congressos, periódicos, etc.

A dispensa da participação nas Sessões Orais e de Pôsteres não elimina a necessidade do

envio do Resumo do trabalho.

3 INSCRIÇÃO E ENVIO DE TRABALHOS

As submissões devem ser realizadas por formulário eletrônico,  de 14 de setembro até 04 de

outubro de 2018. Endereço do formulário de inscrição e envio de trabalhos:

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

4 PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS

Os  melhores  trabalhos  apresentados  nas  sessões  orais  e  de  pôsteres,  exclusivamente  por

estudantes, bolsistas ou voluntários dos projetos, serão premiados durante a SNCT 2018.
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4.1 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Os  trabalhos  submetidos  para  apresentação  oral  e  pôster  serão  avaliados  por  equipe  de

servidores indicados pelos Grupos de Pesquisa do Câmpus Florianópolis e servidores voluntários,

conforme os seguintes critérios: 

• Mérito, relevância e qualidade da apresentação e do pôster – até 30 pontos;

• Originalidade e inovação – até 30 pontos;

• Aplicação prática do projeto para a solução de problemas concretos e com resultados

finais – até 40 pontos.

4.2 PREMIAÇÃO

O(s)  estudante(s),  bolsista(s)  ou  voluntário(s),  apresentador(es)  dos  melhores  trabalhos  nas

sessões orais e pôster, de acordo com os critérios supracitados, serão premiados conforme:

• Primeiro  colocado  –  três  bolsas  de  pesquisa/extensão  de  R$  400,00,  totalizando  R$

1.200,00;

• Segundo colocado –  duas bolsas  de pesquisa/extensão de R$ 400,00,  totalizando R$

800,00;

• Terceiro colocado – uma bolsa de pesquisa/extensão de R$ 400,00, totalizando R$ 400,00.

5 CALENDÁRIO DA SNCT 2018

Publicação  do Regulamento  e  Programação

Geral da SNCT 2018

27 de agosto de 2018

Inscrição de Atividades 27 de agosto até 27 de setembro de 2018

Envio  de  Resumos  e  Pôsteres  –  sessões

técnico-científicas

14 de setembro até 04 de outubro de 2018

23h59 de 07 de outubro de 2018

Envio de Resumos (apenas para publicação)
09 de outubro até 23h59 de 15 de outubro

de 2018

Inscrição de alunos Monitores/Voluntários 27 de agosto até 08 de outubro de 2018
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Inscrição de Equipes para a Gincana Técnico/

Científica/Cultural

17 de setembro até 01 de outubro de 2018

Publicação  da  Programação  Final  Lista  de

trabalhos submetidos

05  de outubro  de  2018 10 de outubro  de

2018

Inscrição de Participantes 15 de outubro até 19 de outubro de 2018

Abertura da SNCT 19 horas do dia 15 de outubro de 2018

Realização da SNCT Campus Florianópolis 15 a 19 de outubro de 2018 

6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A programação completa da SNCT será divulgada durante o mês de outubro de 2018 no endereço

http://sites.florianopolis.ifsc.edu.br/snct/. 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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ANEXO 1

Modelo de Resumo de Comunicação Científica

Caderno de Resumos de Projetos de Pesquisa e Extensão do Câmpus

Florianópolis – 2017/2018

Resumo de Projeto de Pesquisa ou Projeto de Extensão
O Caderno de Resumos de Projetos de Pesquisa e Extensão do Câmpus Florianópolis é uma
publicação com o objetivo  de divulgar  sinteticamente  todos os  projetos  desenvolvidos  pela
comunidade  acadêmica.  Caso  os  resultados  do  projeto  tenham sido  publicados,  o  título  e
resumo do mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.

1. Identificação do Projeto

Título original do projeto

Título para caderno de resumos

Coordenador

E-mail do Coordenador

Equipe

Palavras-chave

2. Resumo do Projeto (entre 200 e 400 palavras)

3. Referências Utilizadas no Projeto
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