
IV SEMANA ACADÊMICA INTEGRADA 15ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA V JORNADA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ifes – Campus Nova Venécia

EDITAL 05/2018 – DIRETORIA DE PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
CHAMADA DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS

O Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia, realizará no período de 17 a 20 de
outubro  de  2018,  a  IV  Semana  Acadêmica  Integrada,  15ª  Semana  Nacional  de  Ciência  e
Tecnologia e V Jornada de Ciência e Tecnologia, cujo objetivo é mobilizar a população, em
especial os jovens, em torno de temas e atividades de Ciência e Tecnologia.

O  evento  será  constituído  de  palestras,  mesas  redondas,  feira  de  ciências,  minicursos  e
apresentação de trabalhos por meio de pôsteres. Será um momento de divulgação e socialização
de pesquisas em diversos segmentos das diversas áreas.

1 – Disposições Iniciais

a) Os trabalhos acadêmicos científicos que forem submetidos à avaliação e receberem o
aceite da comissão avaliadora estarão aptos e, portanto, incluídos na programação da IV Semana
Acadêmica Integrada/Ifes-Campus Nova Venécia, 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
que será realizado de 17 a 20 de outubro de 2018.

b) A realização deste evento tem como objetivo a mobilização da população, em especial os
jovens,  em torno de temas e atividades de Ciência  e Tecnologia,  oferecendo  à comunidade
acadêmica  um  espaço  para  a  apresentação  e  discussão de  trabalhos  científicos  de  caráter
transformador que abordem as diversas formas das ciências e a redução de desigualdades através
da troca de experiências

2- Dos participantes

a) Estarão aptos a submeter trabalhos para este evento, estudantes de nível médio, técnico e
graduação que possuam trabalhos relacionados as diversas áreas do conhecimento, bem como
profissionais e pesquisadores com trabalhos em desenvolvimento ou já desenvolvidos, advindos
de pesquisas individuais ou de grupos de pesquisa.

3- Submissão de Trabalhos

a) As  inscrições  dos  trabalhos  para  a  avaliação  deverão  ser  realizadas  pelo  titular  da
pesquisa  científica,  ficando  a  cargo  de  quem  inscrevê-lo  a  responsabilidade  pelo  envio  e
adequação do mesmo aos moldes descritos neste edital.

b) As  submissões  serão  realizadas  exclusivamente  pela  internet  através  do  e-mail
jornadaifesnv@gmail.com, sendo  necessário  que  o(s)  autor(es)  encaminhe(m)  um resumo,



conforme Anexo I,  fazendo constar no campo Assunto –  Submissão de Trabalho: Título do
Trabalho;

c) As  submissões  deverão  ser  encaminhadas  de  acordo  com  as  datas  previstas  no
cronograma disposto no Anexo II deste Edital.

4 – Normas para apresentação do pôster:

a) O pôster deverá ser confeccionado com dimensões 90 cm por 120 cm e deverá apresentar
qualidades estéticas e atrativas aos participantes, conforme modelo anexo a este edital;

b) A confecção e armazenamento dos pôsteres é de responsabilidade do (s) apresentador 
(es);

c) Os apresentadores devem comparecer no local indicado em até 15 minutos antes do 
início da apresentação;

d) Durante a sessão de exposição do pôster, pelo menos um dos autores deverá estar ao lado
do pôster para possíveis esclarecimentos. Os horários da apresentação serão confirmados por e-
mail após o recebimento dos resumos;

e) O pôster precisa conter as seguintes informações: logo do Ifes e da IV Semana 
Acadêmica Integrada, cabeçalho dos eventos (conforme consta no início desta chamada), título 
do trabalho, nome do(s) autor(es), introdução, metodologia, referencial teórico, 
considerações/possíveis resultados, referências.

5- Disposições finais

a) Todos os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico do evento, o qual analisará o 
resumo submetido;

b) A seleção do trabalho está condicionada ao atendimento de todas as normas de submissão
descritas neste edital;

c) Será emitido 1 certificado para cada autor apresentador e encaminhado via e-mail;

Nova Venécia, 28 de Maio de 2018.

Comissão organizadora do evento



ANEXO I

TÍTULO: TODAS MAIÚSCULAS, COM FONTE TIMES NEW ROMAN 12; EM

NEGRITO E CENTRALIZADO. ESPAÇAMENTO 1,5

Autor 1; Autor 2; Autor 3; Autor 4 ou demais autores
Instituição

Autor1@email.com; Autor2@email.com; Autor3@email.com; Autor4@email.com, ou emails
dos demais autores

Resumo

Deverá  trazer  informações  sobre  seu  trabalho,  como: objetivo  geral,  referencial  teórico,
metodologia (se possível) e possíveis resultados. O resumo deve ter no máximo 300 palavras.
Deverão ser digitados em papel tamanho A4 (210 mm x 297 mm), margens de 2 cm, sem recuo,
espaço entre linhas simples e fonte Times New Roman 12. O texto deve ser escrito corrido, com
separação apenas entre o resumo e palavras-chave. A versão submetida deve estar em PDF.

Palavras-Chave: Congresso. Instruções. Resumo. Apresentação. Resumo expandido (mínimo 3 
palavras e no máximo 5)



ANEXO II – CRONOGRAMA

Publicação do Edital 28/05/2018

Período de Submissão 28/05/2018 a 31/08/2018

Resultado Preliminar 21/09/2018

Interposição de Recursos 24/09/2018 a 25/09/2018

Resultado Final 27/09/2018




