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Normas para Submissão dos Trabalhos de Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Iniciação à Docência 

Eventos SNCT IFS 2016: 
 

 V Congresso de Iniciação Científica 

 III Semana de Extensão Tecnológica do IFS 

 II Seminário do PIBID 

 I Seminário de Inovação (INOVAR) PIBITI 

 

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 

 

 

1 – Da Submissão dos Trabalhos 

 

Art. 1 - Os trabalhos deverão ser inéditos e poderão ser submetidos por estudantes, docentes e 

técnicos administrativos do IFS. 

Parágrafo único: Os moderadores de Grupos de Trabalho não poderão submeter, ainda que em 

co-autoria, qualquer trabalho em nenhum dos eventos da SNCT IFS 2016. 

Art. 2- Cada autor deverá ter cadastro no Sistema de Publicações do IFS (SisPubli) que, caso 

ainda não possua, poderá ser realizado através do link http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autor-

participante.  

Art. 3 – Para submissão de trabalho o autor deverá efetivar sua inscrição prévia no evento 

respectivo edição 2016 (pesquisa no Congresso de Iniciação Científica; extensão na SEMEXT; 

inovação no Seminário de Inovação INOVAR/PIBITI ou iniciação à docência no Seminário PIBID), 

acessando o SisPubli através do link http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/login. seguindo os 

seguintes passos: 

a) INSCRIÇÃO GERAL para participantes e autores: Clicar no botão “Inscrição Evento”, 

escolher um dos 4 eventos (Congresso, SEMEXT, Seminário de Inovação INOVAR ou 

Seminário PIBID) clicando sobre o título e confirmar; 

b) SUBMISSÃO DE AUTORES: Logo após efetivar a inscrição conforme item anterior, 

clicar no botão “Nova submissão”, selecionar o evento específico na edição 2016 em que 

deseja submeter o seu trabalho (parágrafo 1, abaixo), informar a grande área e sub-área 

em que sua proposta se encaixa, informar o titulo de seu trabalho e objetivo. Selecionar e 

inserir o arquivo a ser submetido no formato pdf cego, conforme Modelo para Resumo 

http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autor-participante
http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autor-participante
http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/login
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Expandido (anexo 1) e Salvar sua submissão ao final. Após o encaminhamento da 

submissão para avaliação, nenhum dado poderá ser alterado. 

Parágrafo 1 - Os trabalhos de pesquisa deverão ser submetidos no Congresso de Iniciação 

Científica; os trabalhos de extensão na SEMEXT, os trabalhos de inovação no Seminário Inovação 

INOVAR e os de iniciação à docência no Seminário PIBID. 

Parágrafo 2 - O período de submissão de trabalhos será até 15 de novembro de 2016 e 

ocorrerá exclusivamente acessando o Sistema SISPUBLI na página publicacoes.ifs.edu.br. 

Parágrafo 3 - Trabalhos enviados por quaisquer outros meios, diversos do parágrafo anterior, 

não serão considerados como submetidos. 

Art. 4 - O autor deverá seguir as normas para elaboração do resumo expandido, contidas no 

Anexo 1 deste regulamento, assinalando a natureza do trabalho (pesquisa, extensão ou iniciação à 

docência) e a área do conhecimento. 

Parágrafo único: Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem rigorosamente as 

normas constantes no Anexo 1. 

 
 

2 – Da avaliação e premiação dos trabalhos 

 

Art. 5 - Os trabalhos serão submetidos a avaliadores externos (Avaliação 1) e os mais bem 

classificados serão apresentados oralmente em Grupos de Trabalho (GT) (pesquisa, extensão ou 

inovação) por área do conhecimento, a saber: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, Ciências 

Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Agrárias.  

§ 1º. - Os trabalhos de Inovação e do PIBID serão concentrados em GTs exclusivos. 

§ 2º - Os trabalhos classificados como “IFS Sustentável” serão direcionados para apresentação 

em Pôster ou oral. 

Art. 6 - A Avaliação 1 (A1 – Anexo 2) ocorrerá com a participação dos avaliadores de outras 

instituições de ensino e pesquisa, cadastrados via SISPUBLI, e terá peso 7 (sete).  

Art. 7 - Haverá moderadores coordenando as atividades dos GTs e estes farão avaliação das 

apresentações (Avaliação 2 – A2) que terá peso 3 (três) e exporão os resultados na plenária final.  

Art. 8 - A Nota Final (NF) será o resultado da seguinte equação: 
 

                          
 

Art. 9 - O trabalho que obtiver maior NF, por GT, será premiado no final dos eventos. 
 

 

 

3 – Da apresentação e publicação dos trabalhos 

Art. 11 - Nos GTs ocorrerão apresentações orais de trabalhos e discussões.  

http://publicacoes.ifs.edu.br/
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Art. 12 - A apresentação será de até 10 (dez) minutos e haverá 05 (cinco) minutos para 

arguição.  

Parágrafo único: O apresentador que não respeitar o tempo máximo de apresentação não 

participará da concorrência ao prêmio de melhor trabalho. 

Art. 13 - Serão apresentados em pôsteres os trabalhos que forem classificados e obtiverem 

pontuação inferior aos que atingiram a cota destinada à apresentação oral, por grupo de trabalho, 

limitados à quantidade máxima de exposições de pôster disponível, por natureza do projeto. 

 Art. 14 - Serão disponibilizados computador e projetor multimídia para as apresentações. 

 Art. 15 - Qualquer autor do trabalho, desde que inscrito, poderá apresentá-lo. 

 Art. 16 - Todos os trabalhos apresentados oralmente serão publicados em anais online, com 

ISSN. 
  

4 – Das disposições finais. 

Art. 17 - Os assuntos não tratados neste regulamento serão resolvidos pela coordenação geral 

dos eventos, subordinada à PROPEX. 
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ANEXO 1 – Modelo para Resumo Expandido 

 

Natureza do Trabalho: (    ) Pesquisa      (    ) Extensão (   ) Inovação   (    ) Iniciação à Docência 

Área de Conhecimento (somente para os trabalhos de pesquisa, extensão e inovação):  

(   ) Biológicas, saúde     (    ) Exatas e da terra   (    ) Engenharias  (    ) Humanas   (    ) Sociais Aplicadas     (    ) Agrárias 

 

 

TÍTULO EM TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, 

ESPAÇO SIMPLES, MÁXIMO DE 15 PALAVRAS.  

 

GONÇALVES, Chirlaine Cristine, FORMIGA, Giceli Carvalho Batista, CARVALHO, Jonathas 

Farias, SANTOS, Henrique 

 

1 Professora do Instituto Federal de Sergipe-IFS, Programa/agência de fomento, e-mail do 

correspondente: 

2 Psicóloga do Instituto Federal de Sergipe-IFS, Programa/agência de fomento 

3 Discente do Instituto Federal de Sergipe-Campus Aracaju, Programa/agência de fomento 

 

 

Resumo: (TIMES NEW ROMAN 12, Negrito, alinhado à esquerda) 

 

Insira o resumo do artigo. Não será permitido o uso de figuras ou tabelas nesta seção. Fique 

atento ao número de palavras, o número máximo permitido são 150. Neste resumo, a fonte utilizada é 

TIMES NEW ROMAN 12, espaço simples e parágrafo justificado.  

 

 

Palavras-chave: insira três palavras-chave, separando-as por vírgulas, minúscula. ex.: palavra1, 

palavra2, palavra3. Fonte TIMES NEW ROMAN 12, normal, justificado, espaço simples. Evitar 

repetir palavras do título nas palavras-chave. Indicar pelo menos um termo da linha de pesquisa ou 

referencial teórico. 
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Introdução: (TIMES NEW ROMAN 12, Negrito, alinhado à esquerda) 

Insira a introdução. Use a fonte TIMES NEW ROMAN 12, espaço 1,5, recuo de 1,25 e 

parágrafo justificado. A introdução deve conter referências ao assunto a ser desenvolvido no resumo 

expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. Tal seção não 

admitirá subdivisões e deverá conter o(s) objetivo(s) do estudo apresentado.   

 

Metodologia (TIMES NEW ROMAN 12, Negrito, alinhado à esquerda) 

Insira a metodologia. Use a fonte TIMES NEW ROMAN 12, espaço 1,5, recuo de 1,25 e 

parágrafo justificado. Na metodologia será explicitado o tipo de estudo, local, população, período, 

procedimentos metodológicos, técnica de análise dos dados. 

 

Resultados e Discussão (TIMES NEW ROMAN 12, Negrito, alinhado à esquerda) 

Insira os resultados e discussão. Use a fonte TIMES NEW ROMAN 12, espaço 1,5, recuo de 

1,25 e parágrafo justificado. Entende-se por resultados a informação pertinente aos dados coletados e 

analisados, abrangendo estudos de caso. A discussão compreende a interpretação e comparação dos 

resultados obtidos. 

 

Tabela 1 – Inserir a tabela desejada após o título (cuidado para não ficar fora das margens)   (TIMES 

NEW ROMAN 10, Negrito, justificado) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Se necessário, inserir notas sobre a tabela logo abaixo dela, em fonte TIMES NEW ROMAN 

8, justificado, espaço simples. 
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Figuras 1 – Inserir a figura desejada após o título (cuidado para não ficar fora das margens) (TIMES 

NEW ROMAN 10, Negrito, justificado) 

Fonte: – Inserir a fonte da figura (TIMES NEW ROMAN 10, Negrito, justificado). 

 

Conclusões (TIMES NEW ROMAN 12, Negrito, alinhado à esquerda) 

Insira a conclusão. Use a fonte TIMES NEW ROMAN 12, espaço 1,5, recuo 1,25 e parágrafo 

justificado. A conclusão apresentará sucintamente as considerações sobre os resultados obtidos e não 

deve conter citações. 

 

Referências (TIMES NEW ROMAN 12, Negrito, alinhado à esquerda) 

Insira a referência. Use a fonte TIMES NEW ROMAN 12, justificado, espaço simples. Nas 

referências, seguir as normas da ABNT 6023/2002. Seguem alguns exemplos: 

 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito quando houver. Cidade: 

editora, ano. 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome da Revista em negrito. Cidade, n. v., páginas, ano.  

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito quando houver. Cidade: 

editora, ano. Disponível em: site. Acesso em: data. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

A formatação do papel deverá ser A4, as margens devem ser: superior (3 cm), inferior (3 cm), lateral 

esquerda (2 cm), lateral direita (2 cm). 

O trabalho deverá conter o mínimo de 3 (três) páginas e o máximo de 5 (cinco) páginas no trabalho 

todo. Caso contrário, ele será reprovado.  

O arquivo deverá ser enviado em PDF CEGO (Sem identificação dos autores). Resumos em formatos 

com extensões diferentes serão automaticamente rejeitados. 
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ANEXO 2  

A1 -  AVALIAÇÃO do RESUMO EXPANDIDO 

 

Título do Trabalho:__________________________________________________________ 

Natureza do Trabalho: 

(    ) Pesquisa /V Congresso de Iniciação Científica 

(    ) Extensão/ III SEMEXT 

(    ) Inovação / I Seminário INOVAR 

(    ) Iniciação à docência/ II Seminário PIBID 
 

Área de Conhecimento (somente para trabalhos de pesquisa, extensão e inovação):  

(   ) Biológicas, Saúde   (   ) Exatas e da terra  (   ) Engenharias   (   ) Humanas     (   ) Sociais Aplicadas    (   ) Agrárias  

Critérios de avaliação Conceitos 
Pontuação 

máxima 

1. Clareza, pertinência e desempenho do conteúdo em relação aos 

seus objetivos. 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

20 pontos 

2. Qualidade da redação e organização do texto: ortografia, 

gramática, objetividade. 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

20 pontos 

3. Consistência teórica do trabalho: justificativa e fundamentação 

científica pertinente e atualizada. 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

20 pontos 

4. Metodologia: adequação ao tema proposto, a metodologia condiz 

com os objetivos. 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

20 pontos 

5. Resultados alcançados (compatibilidade entre os objetivos e a 

conclusão). 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

20 pontos 

6. Formatação geral do trabalho, obedecendo às normas de 

submissão e às normas da ABNT. 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

20 pontos 

7. Relevância: o trabalho contribui para área de conhecimento. 

(  ) Ótimo 

(  ) Bom 

(  ) Regular 

(  ) Ruim 

20 pontos 

 T 1 = 140 pontos 

 

Observação:     A1 = T1/140*100 


