
                                    
  

 

CHAMADA DE TRABALHOS  
 

3ª SeCTEC – Semana de Ciência, Tecnologia, Esporte e Cultura 2022 

 “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no 

Brasil” 

 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA 3ª 

SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ESPORTE E CULTURA 2022 

  
O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Posse promove as apresentações de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão na 3ª Semana de Ciência, Tecnologia, Esporte e 
Cultura 2022, que será realizada nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, com o tema 
“Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”, a 
ser realizada presencialmente no 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 2022/23); 

   ii) finalizados ou em andamento de Ensino (Edital 2019/1) e relatos de experiência de 

ensino. 

 

- O aluno/apresentador do trabalho deverá submeter um resumo conforme as normas 

estabelecidas no ANEXO I – Template do painel em formato editável: power point (.ppt); 



                                    
  

 

 

- Alunos bolsistas e/ou voluntários de projetos de Iniciação Científica, Extensão e Ensino, 

deverão apresentar os seus projetos e/ou resultados, em caráter obrigatório; 

 

 - Alunos não vinculados a projetos cadastrados nos editais vigentes, e que tenham 

interesse em participar, estão convidados a submeterem resumos dos trabalhos que 

estejam desenvolvendo; 

 

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

aluno participante. 

 

- Para a submissão, os trabalhos 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, 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, 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 03/10/2022 até 10/10/2022; 

 

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

verificar se atende as normas estabelecidas no ANEXO I – Template do painel; 

 

- O resultado preliminar será divulgado no dia 13/10/2022 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 14/10/2022; 

 

- O resultado final dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 17/10/2022. 
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3. APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 
 
3.1 Modalidade Painel 
 
- A apresentação dos painéis aprovados será feita de maneira presencial nas dependências 

do IF Goiano Campus Posse no dia 24/10/2022 (segunda-feira) das 13h às 17h e das 20h 

às 22h, de acordo com o cronograma divulgado juntamente com o resultado final 

(17/10/2022); 

 

- O aluno deverá permanecer ao lado do seu painel durante todo o tempo descrito no 

cronograma do evento;  

 

- Os trabalhos serão avaliados por 2 servidores escolhidos aleatoriamente, conforme os 

critérios descritos no item 4; 

 

- É responsabilidade do aluno/apresentador a confecção do banner (Folha A0, dimensões 

de 1189 x 841 mm); 

 

- O aluno/apresentador ficará responsável de fixar o seu painel no local indicado pela 

comissão organizadora. 

 
3.1 Modalidade Oral 
 
- Três trabalhos serão selecionados para as apresentações orais conforme divulgado no 
resultado final; 
 
- A apresentação da comunicação oral será realizada nas dependências do IF Goiano 

Campus Posse no dia 25/10/2022 (terça-feira) das 8h30 às 9h30, de acordo com o 

cronograma divulgado juntamente com o resultado final (17/10/2022); 

 
- As comunicações orais serão sessões presenciais de apresentação de trabalhos 
coordenadas por uma mesa presidida por 2 servidores do Campus; 
 
- Cada autor/apresentador terá quinze minutos para a comunicação oral, incluindo a 
projeção de vídeo e slides e mais cinco minutos para perguntas/debates; 
 
- O modelo de apresentação de slides fica a critério dos autores. 
 
 
 
 



                                    
  

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

- Qualidade estética; 

- Conteúdo; 

- Relevância do projeto/trabalho; 

- Domínio do tema; 

- Arguição. 

5. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 

03 a 10 de outubro Período para submissão dos painéis 

11 a 12 de outubro Avaliação dos trabalhos submetidos à 
Comissão Avaliadora 

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

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

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

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

24 e 25 de outubro Realização da 3ª Semana de Ciência, 
Tecnologia, Esporte e Cultura 2022 

  

A Comissão Organizadora. 

Posse, 30 de setembro de 2022. 
 
 
 
 


