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APRESENTAÇÃO SNCT IFS 2016 
 

V Congresso de Iniciação Científica 
III Semana de Extensão Tecnológica do IFS 

I Seminário de Inovação (Inovar) 
II Seminário do PIBID 

 

Período: 22 a 24 de novembro de 2016. 

Instituição Promotora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS). 
Organização: Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão / Comissão Organizadora 

Programação: 

- 22/11/16:  Seminário INOVAR e Seminário PIBID   //  - 19:30 – Abertura oficial da SNCT IFS 
- 23/11/16: Congresso de Iniciação Científica 

- 24//11/16: SEMEXT  // - 14:30 – Cerimônia de Encerramento (premiações) 
Os quatro eventos serão realizados sob o tema "Ciência alimentando o Brasil", com base na 

edição nacional de 2016. Realizados de forma integrada, terão a finalidade de demonstrar os 
resultados dos projetos de pesquisa, extensão e iniciação à docência que vem sendo desenvolvidos 
pela comunidade acadêmica do IFS, por área de conhecimento, assim como criar um espaço para 
discussão e troca de experiências entre estudantes, professores e técnicos administrativos.  

Ocorrerão atividades como grupos de trabalho de pesquisa, extensão e iniciação à docência 
com apresentações orais; exposição de trabalhos em pôster; mostra do programa CulturArte; 
exposição das ações da PROPEX e premiação dos melhores trabalhos científicos, de extensão, de 
inovação e de iniciação à docência. 

Público-alvo: 

Comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe e demais 
instituições de ensino e pesquisa do Estado de Sergipe. 
 

Inscrições: 

- O cadastro no Sistema de Publicações do IFS (SisPubli) é condição prévia para participação em 
Eventos da PROPEX, que poderá ser realizado através do link 
http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autor-participante.  

- As inscrições gerais para participantes de cada evento ocorrerão via Sistema de Publicações do IFS 
(SisPubli) através da página publicacoes.ifs.edu.br até o dia 15 de novembro de 2016, basta estar 
previamente cadastrado no SISPUBLI. 

- As Submissões de Trabalhos (por pessoas inscritas no respectivo evento) ocorrerão até o dia 
15/11/2016, sendo regidas pelas Normas de Submissão de Trabalho, disponíveis na seção 
“Documentos“ da página publicacoes.ifs.edu.br. Basta ao autor estar previamente cadastrado no 
SISPUBLI. 

http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autor-participante.
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- Moderadores: os servidores do IFS, que não submeterão trabalhos, poderão fazer inscrições como 
moderadores dos Grupos de Trabalho, na opção de Evento “Moderação SNCT 2016”, até o dia 
15/11/2016, sendo regidas pelas Normas de Moderadores, disponíveis na seção “Documentos“ da 
página publicacoes.ifs.edu.br 

- Discentes Voluntários: Os alunos que tiverem interesse em colaborar durante o evento, atuando no 
apoio voluntário das atividades, poderão se inscrever até o dia 15/11/2016 na opção de evento 
“Discente Voluntário SNCT 2016”, bastando estar previamente cadastrado no SISPUBLI. 

Todas as informações sobre os eventos estarão na página do SisPubli publicacoes.ifs.edu.br  e no 
hotsite da PROPEX no endereço www.ifs.edu.br/propex (Documentos e Formulários). 

Suporte técnico do SisPubli: publicacoes.suporte@ifs.edu.br 

http://www.ifs.edu.br/propex
mailto:publicacoes.suporte@ifs.edu.br

