
 

 

 
CHAMADA DE TRABALHOS 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2020 
IFSC CAMPUS FLORIANÓPOLIS 

 

O IFSC Câmpus Florianópolis convida sua Comunidade Acadêmica a encaminhar          
Comunicações Técnicas, Científicas e Tecnológicas para a Semana Nacional de Ciência e            
Tecnologia 2020 do IFSC Campus Florianópolis, que será realizada de 03 a 06 de              
novembro de 2020, com o tema “Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”. 

Como Comunicações Técnicas, Científicas e Tecnológicas entende-se, no contexto da          
SNCT 2020 do Campus Florianópolis, como uma comunicação de caráter interno referente            
à trabalhos em andamento. 

1. OBJETIVOS 
1.1. 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. 

1.2. O objetivo desta chamada é divulgar a participação da comunidade acadêmica em             
atividades técnicas, científicas e tecnológicas através da apresentação por vídeo e resumo            
dos projetos de pesquisa e extensão realizados no Campus Florianópolis entre 2019 e             
2020. 

2. DAS INSCRIÇÕES PARA COMUNICAÇÃO TÉCNICA 
2.1. O resumo e o vídeo de apresentação do trabalho deverá ser inscrito pela internet, a                
partir de 25 de Setembro de 2020 e até o prazo final de 16 de Outubro de 2020, conforme                   
Calendário desta Chamada, por meio do Formulário de Submissão, cujo endereço está no             
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site da SNCT 2020 do IFSC Campus Florianópolis, onde também estão publicados o             
Regulamento e as Instruções para a inscrição dos trabalhos. 

2.2. O público da chamada de trabalhos são os estudantes de cursos técnicos, graduação e               
pós-graduação e servidores docentes e técnicos administrativos com atuação em atividades           
técnica, científica e tecnológica no Campus Florianópolis. 

3. DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Os trabalhos submetidos para apresentação na SNCT 2020 poderão contemplar           
qualquer área do conhecimento vinculada aos Departamentos Acadêmicos do IFSC          
Campus Florianópolis e serão identificados de acordo com as seguintes modalidades: 

a. Projetos de pesquisa; 

b. Projetos de extensão; 

c. Grupos de pesquisa; 

d. Grupos PET; 

e. Equipes de Competição; 

f. Empresas Juniores; 

g. Núcleos permanentes de pesquisa e extensão (NUEM, NEOA, NEPE-DH e          
NPD-SC). 

3.2. Todas as modalidades precisam encaminhar resumo. 

3.3. Todos os trabalhos submetidos deverão encaminhar um vídeo de 5 a 10 minutos,              
conforme instruções dos itens 5 e 6. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 
4.1. A comunidade acadêmica do Câmpus Florianópolis poderá enviar resumos e vídeos no             
âmbito da SNCT 2020 de projetos desenvolvidos no Câmpus, com ou sem fomento do              
IFSC. 

4.2. Os projetos contemplados em editais do IFSC são de participação compulsória a esta              
chamada, de acordo com os termos dos editais: 

a. Edital 48/2019/PROPPI/PROEX/Campus Florianópolis - Fortalecimento da Pesquisa,       
Extensão, Inovação e Empreendedorismo no Câmpus Florianópolis por meio da          
Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Ciência e Tecnologia 
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b. Edital 18/2019/PROPPI/PROEX/Câmpus Florianópolis – Edital de Integração da        
Pesquisa e Extensão ao Ensino; 

c. Edital 02/2018/PROPPI/PROEX/Câmpus Florianópolis – Edital de Integração da        
Pesquisa e Extensão ao Ensino (programas/projetos não apresentados em 2019) 

d. Edital 02/2019/PROPPI – Edital Universal 2019/2020; 
e. Edital PROEX Nº 25/2019 - Projetos de Longa Duração 2020 
f. Edital PROEX Nº 27/2019 - Permanente de Arte e Cultura 2020 
g. Edital PROEX Nº 34/2019 - Projetos de Média Duração 2020 
h. Projetos de Pesquisa e Extensão em Fluxo Contínuo. 

 

5. DOS RESUMOS 
5.1. O resumo da comunicação deve ter no máximo 2500 caracteres, contando os espaços.              
Deve obedecer às normas ortográficas e gramaticais da Língua Portuguesa e é obrigatório             
para todos os trabalhos submetidos. 

5.2. Recomenda-se que o resumo apresente, de maneira sistematizada: Introdução;          
Objetivos; Referencial teórico; Procedimentos metodológicos; Discussão dos resultados ou         
resultados esperados; E considerações finais/conclusões. 

5.3. Se necessário, acrescentar elementos pós-textuais: Referências bibliográficas e         
agradecimento aos órgãos de fomento do trabalho. 

5.4. Podem ser anexadas até 03 figuras, como gráficos, tabelas e imagens. 

5.5. Citações e referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT. 

6. DOS VÍDEOS 
6.1. O vídeo da comunicação não deve exceder 10 (dez) minutos, pode ser composto por               
gravação por câmera e/ou captura de tela. 

6.2. O vídeo deverá ser submetido pelo formulário de submissão  

6.3. Para gravação por câmera recomenda-se usar um suporte ou apoiar a câmera, laptop              
ou celular para garantir a estabilidade da imagem. As gravações por câmera devem ser na               
posição horizontal e na altura do rosto de quem estiver apresentando. 

6.4. Recomenda-se que as gravações por câmera sejam em um ambiente claro ou um local               
bem iluminado e livre de ruídos. 

6.5. O vídeo enviado não deve ter propagandas comerciais ou logomarcas de empresas. 
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6.6. A edição dos vídeos será feita pela equipe técnica da SNCT 2020, que incluirá a                
vinheta do evento e a identificação do trabalho e dos autores. 

6.7. Para edição, segue alguns exemplos de softwares: Loom, Youtube Studio, OBS Studio,             
Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Sony Vegas, entre outros. O Google Meet permite             
que você grave sua apresentação. Para isto, basta abrir uma reunião sozinho, e gravar a               
apresentação em câmera ou tela. O Power Point também tem versões em que é possível               
gravar as suas apresentações com vídeo. Após a edição, exportar o vídeo em arquivo MP4,               
usando a configuração 1080p com 30fps. 

7. DA SUBMISSÃO DO RESUMO E VÍDEO 
7.1. A submissão dos trabalhos será exclusivamente por meio do formulário eletrônico            
<https://forms.gle/FQ3xs1xJCqQokAD66> por um das(os) autoras(es) do trabalho. 

7.2. A identificação do trabalho será definida por: Título original do projeto; Título para o               
caderno de resumos; Coordenador(a) do trabalho; Equipe de trabalho; Estudantes          
Bolsistas; Voluntários. 

7.3. O resumo e o vídeo do trabalho devem ser submetidos em um único preenchimento do                
formulário. 

7.4. Ao submeter o resumo, o(s) autor(es) autorizam sua publicação no Caderno de             
Resumos da SNCT 2020 e estão de acordo com a cessão de direito de uso de imagem e                  
voz. Essa autorização deverá ser assinalada antes da submissão do trabalho, conforme a             
seguir: 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

Declaro eu e meus colegas autores do trabalho submetido ao evento, que autorizamos a              
COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE          
2020 DO IFSC CAMPUS FLORIANÓPOLIS, a UTILIZAR, DIVULGAR E DISPOR DA IMAGEM            
E/OU VOZ dos participantes do vídeo para fins educativos, informativos, institucionais e            
técnicos, em obras sem fins lucrativos e de caráter público. Declaro estar ciente que esta               
autorização será usada com ética e zelo pela imagem dos participantes e que ainda este               
documento não transfere aos integrantes da referida COMISSÃO qualquer ônus ou           
responsabilidades civis ou criminais decorrentes do conteúdo do material disponibilizado em           
sítio eletrônico da instituição ou em outras mídias, na íntegra ou em partes. O presente Termo                
é firmado em caráter irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado, tendo sido outorgado             
livre, espontânea e gratuitamente, com base na Lei nº 9.610/98, não incorrendo a autorizada              
em qualquer custo ou ônus, seja a que título for. 

7.5. Quem fizer a submissão receberá automaticamente a confirmação da submissão no            
e-mail cadastrado 
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8. DO CRONOGRAMA DA CHAMADA DE TRABALHOS 
Etapa Data limite 
Submissão dos resumos e vídeos Até 16 de Outubro, pelo link: 

https://forms.gle/FQ3xs1xJCqQokAD66 
Avaliação dos trabalhos pela Comissão Avaliadora Até 23 de Outubro 

Divulgação dos trabalhos aprovados Até 30 de Outubro 

 

9. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
9.1. A submissão do trabalho e a confirmação de seu recebimento não são garantias de sua                
aprovação para apresentação no evento. 

9.2 Os trabalhos submetidos à SNCT 2020 passarão por um processo de avaliação por uma               
comissão técnico-científica, composta pelo Grupo de Trabalho de organização do evento. 

9.3. Serão avaliados os seguintes aspectos: Adequação a esta chamada; Contribuição e            
relevância para popularização da ciência e tecnologia; Clareza e coerência das informações            
contidas no trabalho. 

9.4.Qualquer comunicação e a notificação de aceite ou não do trabalho para apresentação             
da SNCT 2020 será por meio do e-mail cadastrado na submissão. 

9.5. Após as avaliações o(s) autor(es) serão informados sobre o aceite ou não do trabalho               
para apresentação na SNCT 2020. 

10. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
10.1. Nas participações em mesas redondas, pelo menos um dos autores deve estar estar              
presente, conforme cronograma contido na programação do evento a ser estabelecida pela            
comissão organizadora. 

10.2. Os vídeos serão expostos conforme programação oficial do evento. Haverá mural            
virtual para discussão do trabalho e interação com autores e interessados. 

10.3. Os resumos serão publicados eletronicamente no Caderno de Resumos da SNCT            
2020 do evento a ser disponibilizado no site: https://www.ifsc.edu.br/snct 

10.4. O Caderno de Resumos é uma publicação com o objetivo de divulgar sinteticamente              
os projetos desenvolvidos pela comunidade acadêmica do Campus Florianópolis. Caso os           
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resultados do projeto tenham sido publicados, o título e resumo do mesmo devem ser              
alterados para se evitar plágio. 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
11.1. A programação completa da SNCT será divulgada no endereço eletrônico           
http://sites.florianopolis.ifsc.edu.br/snct/. 

12.2. 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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