
                                 
  

 

CHAMADA DE TRABALHOS  
 

2ª SeCTEC – Semana de Ciência, Tecnologia, Esporte e Cultura 2021 

 “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta” 

 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA 2ª 

SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ESPORTE E CULTURA 2021 

  
O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Posse promove as apresentações de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão na 2ª Semana de Ciência, Tecnologia, Esporte e 
Cultura 2021, que será realizada nos dias 18 a 22 de outubro de 2021, com o tema “A 
transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”, a ser realizado de 
forma online IF Goiano Campus Posse. 
 
O público-alvo são estudantes da Educação Básica, Profissional e Superior devidamente 
matriculados no IF Goiano – Campus Posse, professores do ensino básico, técnico, 
tecnológico e superior e técnicos administrativos lotados no Campus Posse.  

1. OBJETIVOS 

· Criar um ambiente propício para a discussão das pesquisas, projetos de ensino e 

extensão, além de temas atuais comuns aos estudantes e servidores; 

· Permitir o aperfeiçoamento dos docentes e profissionais das áreas; 

· Viabilizar o princípio da extensão universitária, como processo interdisciplinar, educativo, 
cultural e científico entre a instituição e a sociedade; 

· Contribuir para a formação técnico-acadêmica e cidadã dos estudantes do IF Goiano. 

2. SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 
- Poderá ser submetido os projetos: 

   i) em andamento de Pesquisa e Extensão (Editais 2021/22); 

   ii) finalizados ou em andamento de Ensino (Edital 2019/1)*. 

 

* Os projetos de ensino podem ser apresentados pelo professor coordenador ou por um 

aluno participante. 

 

- O aluno bolsista, voluntário ou participante deverá submeter um resumo simples conforme 

as normas estabelecidas no ANEXO I; 



                                 
  

 

- Para a submissão, os trabalhos de pesquisa, aprovados pelo Comitê de Pesquisa, 

deverão ser enviados para o e-mail da coordenação de Iniciação Científica do IF Goiano 

Campus Posse no endereço: coordenacaoic.pos@ifgoiano.edu.br 

 

- Para a submissão, os trabalhos de extensão, aprovados pelo Comitê de Extensão, 

deverão ser enviados para o e-mail da coordenação de Extensão do IF Goiano Campus 

Posse no endereço: extensao.posse@ifgoiano.edu.br  

 

- Para a submissão, os trabalhos de ensino, aprovados no comitê de ensino, deverão ser 

enviados para o e-mail do Comitê de Ensino do IF Goiano Campus Posse no endereço: 

comitedeensino.pos@ifgoiano.edu.br  

 

- O período para a submissão será de 28/09/2021 até 05/10/2021; 

 

- Após submetido, os trabalhos serão avaliados pelos seus respectivos Comitês, a fim de 

verificar se atende as normas estabelecidas no ANEXO I; 

 

- O resultado preliminar será divulgado no dia 08/10/2021 no site do IF Goiano Campus 

Posse; 

 

- Os trabalhos que não atenderem as normas, serão devolvidos aos alunos, no e-mail 

utilizado para a submissão, para correção, até o dia 11/10/2021; 

 

- O resultado final dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 14/10/2021. 

 
3. APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 
 
- A apresentação dos resumos aprovados será feita de forma síncrona (ao vivo online) 

utilizando o Google Meet em horário previamente marcado, de acordo com a programação 

do evento; 

 

- O aluno terá até seis minutos, no qual os autores devem retratar os pontos abordados do 

resumo aceito; 

 

- O modelo de slides, caso necessário, está disponibilizado no ANEXO II; 

 

- Após o término da apresentação, o autor deverá permanecer na sala por mais 5 minutos 

para responder os questionamentos dos participantes e dos avaliadores; 
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- A banca avaliadora será constituída por 2 membros; 

 

- Será disponibilizado no site o dia, horário, ordem de apresentação e link da sala virtual 

até o dia 14/10/2021; 

 

- É responsabilidade do orientador/coordenador do projeto a criação do link da sala virtual 

com o envio do convite para o comitê responsável até o dia 15/10/2021; 

 

- O orientador/coordenador e o autor/apresentador deverão estar presentes na sala virtual 

(online) 5 minutos antes do horário de início da apresentação e devem usar o e-mail 

institucional. 

 
 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
- Durante a apresentação o aluno será avaliado quanto: 

- Qualidade estética; 

- Conteúdo; 

- Adequação ao tempo; 

- Domínio do tema; 

- Arguição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
  

 

 

5. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 

28 de setembro até 05 de 
outubro 

Período para submissão dos resumos 

06 e 07 de outubro Avaliação dos trabalhos submetidos à 
Comissão Avaliadora 

08 de outubro Divulgação do resultado preliminar dos 
resumos aceitos no site do evento 

11 de outubro Prazo para envio da correção pelo aluno, 
caso necessário. 

14 de outubro Divulgação do resultado final dos resumos 
aceitos no site do evento 

14 de outubro Divulgação do cronograma de apresentação 
no site do evento 

15 de outubro Criação do link da sala virtual pelo 
orientador/coordenador e envio do convite ao 

comitê responsável 

18 a 22 de outubro Realização da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia 

  

A Comissão Organizadora. 

Posse, 27 de setembro de 2021. 

 
 
 
 


