
CONCURSO BIÓLOGO SAPIENS - NORMAS PARA SUBMISSÃO DE REDAÇÕES
ON LINE

Apresentação

A Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Biológicas do IF-Goiano, campus Posse,
edição 2021 (SALBio 2021), é um evento organizado por estudantes do curso, sob a
coordenação do professor Adriano Antonio Brito Darosci, que ocorrerá entre os dias 30 de
agosto a 03 de setembro. O tema deste evento é “Cerrado - conhecendo para preservar e
pesquisar”. Assim, a programação envolverá tanto as propriedades biológicas do Cerrado
quanto os assuntos referentes ao aprendizado dentro deste ambiente.

Todo o evento será remoto, no período noturno, com as palestras, concursos e rodas
de conversas transmitidas pelo canal do YouTube do IF-Goiano, campus Posse, e os
minicursos e oficinas ofertados pela plataforma do Google Meet. O evento ainda contará com
concursos e premiações, entre eles, a escolha do Biólogo Sapiens ou o Biólogo destaque do
ano de 2020-2021. Os interessados em concorrer deverão se inscrever no período 16 a 25 de
agosto de 2021, submetendo relatos pessoais da sua atuação como biólogo ou professor de
biologia ou ciências durante o período de 2020-2021.

1 OBJETIVO:

O objetivo do concurso é selecionar o melhor relato pessoal sobre a prática da profissão de
Biologia na Microrregião do Vão do Paranã, durante o período de 2020-2021

2 ORGANIZAÇÃO:

Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Biológicas do IF-Goiano, campus Posse,
edição 2021 (SALBio 2021).

3 QUEM PODERÁ PARTICIPAR:

Poderão participar todos os formados em Biologia, sendo biólogos ou professores de Biologia
ou Ciências, que atuaram exemplarmente e profissionalmente na Microrregião do Vão do
Paranã, durante o período de 2020-2021

4 CRONOGRAMA:

4.1 Período de Inscrições: 16 a 25 de agosto de 2021.
4.2 Período de avaliação dos relatos: Até dia 29 de agosto de 2021.
4.3 Divulgação do resultado e premiação: 03 de setembro de 2021, através de live no canal do
Youtube do campus Posse (https://www.youtube.com/c/IFGoianoCampusPosse).
4.4 Entrega da premiação: a combinar.



5 LOCAL DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições ocorrerão de maneira on line, através do envio das redações, em formato PDF,
para o e-mail bioifgoiano2020@gmail.com, com o assunto “CONCURSO BIÓLOGO
SAPIENS - (nome completo)” e dentro das normas preestabelecidas abaixo. Qualquer
inscrição recebida após a data limite e sem respeitar as normas será, automaticamente,
excluída do processo de avaliação.

6 NORMAS PARA PRODUÇÃO DA REDAÇÃO:
6.1 A redação deverá ser obrigatoriamente do gênero textual relato pessoal.
6.2 A redação deverá ter no máximo 40 linhas e no mínimo 30 linhas.
6.3 Deverá conter experiências profissionais no período de 2020-2021.
6.4 Não é permitido o uso de imagens ou qualquer outro elemento gráfico.
6.5 É de responsabilidade do autor:
i) Elaborar a redação de acordo com o tema proposto;
ii)  Enviar a redação no período estabelecido pela comissão do evento.

7 JULGAMENTO:
A comissão julgadora será composta por 3 avaliadores, sendo estes docentes vinculados ao
Instituto Federal Goiano, campus Posse.
Será premiada a redação que obtiver a maior nota conforme o ranking:
7.1 Melhor relato pessoal (Nota de 0 a 5):
7.2 Gênero textual (Nota de 0 a 4):
7.3 Tema proposto (Nota de 0 a 3):
7.4 Gramática e ortografia  (Nota de 0 a 2):
7.5 Em caso de empate, sagrar-se-á vencedor(a)  quem, na seguinte ordem:
a) Obtiver maior nota no critério “Melhor relato pessoal”;
b) Obtiver maior nota no critério “Gênero textual”;
c) Obtiver maior nota no critério “Tema proposto”.
d) Obtiver maior nota no critério “Gramática e ortografia”.

8 PREMIAÇÃO:

O vencedor(a) terá como premiação um troféu de Biólogo Sapiens e uma caneca
personalizada do evento.

______________________________________
Representante da Comissão
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