EDITAL NÚMERO 01 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019
CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO DOS EVENTOS:
V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFG Câmpus Goiânia Oeste: “Bioeconomia:
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”;
III Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa do Câmpus Goiânia Oeste.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Goiânia Oeste, por meio
da Gerência de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão torna pública neste edital, a chamada para
participação e/ou apresentação de trabalhos na V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFG Câmpus Goiânia Oeste: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”
e no III Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa do IFG - Câmpus Goiânia Oeste, a realizar-se
nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2019.
1.TEMA
O tema da V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFG Câmpus Goiânia Oeste é
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável, este se embasa na
proposta da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em 2019”. Esta escolha baseiase, dentre outros motivos, na busca pelo desenvolvimento sustentável do Brasil representada pela
bioeconomia e na sua relação com a Agenda 2030, estabelecida pela Organização das Nações Unidas
(ONU). A bioeconomia possui relação direta com ao menos 10 dos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, sendo eles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ODS 2: Fome Zero;
ODS 3: Boa Saúde e Bem-Estar;
ODS 6: Água Limpa e Saneamento;
ODS 7: Energia Acessível e Limpa;
ODS 8: Emprego Digno e Crescimento Econômico;
ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura;
ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis;
ODS 13: Combates as Alterações Climáticas;
ODS 14: Vida Debaixo D’água;
ODS 15: Vida Sobre a Terra.

Com esse tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, a V
SECITEC do IFG - Câmpus Goiânia Oeste se propõe a cumprir seu objetivo basilar, discutir e
aproximar a Ciência e Tecnologia da população, integrando discentes, servidores e comunidade
externa em torno dos programas científicos, tecnológicos e culturais da Instituição.

2. DAS INSCRIÇÕES PARA SUBMISSÃO DE OFICINAS, MINICURSOS, WORSHOP,
CINE-DEBATES, MESAS REDONDAS E ATIVIDADES CULTURAIS.
2.1 As atividades propostas durante a V SECITEC 2019 poderão ser:
a) Oficinas
c) MiniCursos
d) Workshop
e) Cine debates
e) Mesas Redondas
f) Atividade Cultural (música, dança, poesia, artes plásticas e teatro)
2.2. Poderão se inscrever servidores e estudantes do IFG, bem como a comunidade externa;
2.3. As inscrições serão realizadas através de formulário próprio (ANEXO 1), disponível pelo
Sistema Unificado de Gestão de Pesquisa e Extensão do IFG (sugep.ifg.br), com indicação da
modalidade. Este deverá ser anexado em formato PDF. Não serão aceitas propostas via e-mail e/ou
presencialmente na GEPEX.
2.4.As salas serão providas com equipamento de projeção de multimídia, conforme disponibilidade
da instituição. Recomenda-se que cada proponente utiliza-se o seu próprio computador. Caso seja
necessária a utilização de outros equipamentos, estes deverão ser providenciados pelo proponente.
2.5. Para a modalidade apresentação cultural serão disponibilizados equipamentos como caixas
acústicas e microfones para os participantes. Caso sejam necessários instrumentos musicais, cabos de
som e/ou outros objetos de composição do cenário da apresentação a responsabilidade será do
proponente da atividade.
2.6. A responsabilidade pelos custos com a realização das atividades propostas classificadas é de
exclusividade dos proponentes.
2.7. Serão desclassificadas as apresentações cujas letras de música, números de dança ou teatro
fizerem menção a ideologias religiosas, apologia ao uso de drogas, ao sexo, à violência, homofobia,
xenofobia ou que incluírem palavrões ou expressões desrespeitosas.
2.8. Cronograma das atividades (Quadro 1).
Quadro 1- Previsão de datas e turnos para a realização das oficinas, minicursos, palestras, cinedebates, mesas redondas, atividades culturais e apresentação dos trabalhos.

Vespertino

17/10/19(quinta-feira)
18/10/19 (sexta-feira)
Oficinas, minicursos, workshop, cine
debates, mesas redondas e atividade Apresentação de trabalhos.
cultural (música, dança, poesia, artes

plásticas e teatro).
Noturno

Apresentação de trabalhos

Oficinas, minicursos, workshop, cine
debates, mesas redondas e atividade
cultural (música, dança, poesia, artes
plásticas e teatro).

3. DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS PARA O III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E PESQUISA
3.1.O III Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa promoverá espaço para apresentação oral dos
trabalhos de Pesquisa, Ensino e de Extensão.
3.2. Todos os alunos bolsistas e/ou voluntários participantes dos Programas Institucionais de
Iniciação Científica (PIBIC, PIBIC-EM, PIBICA-Af e PIBITI) deverão participar do evento em
caráter obrigatório.
3.3. A submissão das propostas de apresentação oral se dará pelo preenchimento formulário
(ANEXO 2) disponibilizado no site do Sistema Unificado de Gestão de Pesquisa e Extensão do IFG
(sugep.ifg.br), respeitando o prazo determinado no cronograma disposto no item 4. Este deverá ser
anexado em formato PDF. Não serão aceitas propostas via e-mail e/ou presencialmente na GEPEX.
3.4. Orientadores deverão efetuar suas inscrições na opção: apresentação com envio de resumo
simples, conforme as normas expostas no item 3.7.
3.5. As apresentações orais terão a duração de 20 minutos, sendo 15 minutos destinados à exposição
do trabalho e 5 minutos destinados à arguição.
3.6. As salas serão providas com equipamento de projeção de multimídia. Caso queira utilizar
arquivo digital, o mesmo, deverá ser disponibilizado início da sessão ao coordenador da sala. Caso
seja necessária a utilização de outros equipamentos, estes deverão ser providenciados pelo
apresentador/orientador.
3.7. Para ser classificado pela Comissão Científica do evento, o resumo simples deverá seguir as
normas da ABNT, contendo o objetivo(s), metodologia, resultado(s), conclusão e referências. O
resumo deverá ter no máximo 300 palavras, em texto único e deverá ter de 3 a 5 palavras-chave
separadas por ponto.
3.8. Os trabalhos apresentados durante a V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFG
Câmpus Goiânia Oeste e III Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa, serão avaliados pela
subcomissão científica.
4. PREMIAÇÃO
4.0. Serão premiados os três trabalhos que obtiverem maior pontuação, conforme os critérios
descritos no Quadro 2.

4.1. A premiação ocorrerá no encerramento da V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFG Câmpus Goiânia Oeste e III Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa.
4.2. Havendo empate será decidido pela maior pontuação nos seguintes itens dos critérios: 1° Clareza
na comunicação, 2° Domínio do conteúdo e 3°Apresentação dos tópicos: objetivo, metodologia,
resultados e conclusão.
Quadro 2 – Critérios e pontuação para apresentação e premiação dos trabalhos
Considerar para cada item a ser avaliado um dos atributos abaixo com sua respectiva nota
ATRIBUTOS
Insuficiente
Regular
Bom
Muito bom
Ótimo

NOTA
1
2
3
4
5

ITEM
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1
Presença do orientador
2
Apresentação dos tópicos: objetivo, metodologia, resultados e conclusão.
3
Domínio do conteúdo (apresentação e arguição)
4
Adequação e tempo disponível de apresentação
5
Clareza na comunicação
NOTA FINAL

NOTA

5. CRONOGRAMA
PERÍODO
05/09/2019 a 15/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
07/10/2019 a 13/10/2019

ATIVIDADES
Período de inscrição e de submissão de propostas para a V
SECITEC e III Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa.
Divulgação das inscrições homologadas
Recurso das inscrições homologadas
Divulgação final das propostas homologadas
Divulgação das propostas classificadas
Divulgação da programação da SECITEC e propostas
homologadas
Inscrição no evento V SECITEC e III Seminário de Iniciação
Científica e Pesquisa

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. A comissão organizadora reserva-se no direito de alterar este edital a qualquer momento,
publicando retificações quando necessário, inclusive no cronograma de atividades.
5.2. É de inteira responsabilidade do proponte acompanhar o andamento da realização das atividades
descritas neste edital.
5.3. Os assuntos não abrangidos por este edital serão decididos soberanamente pela comissão
organizadora.
5.4. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos na GEPEX do Câmpus Goiânia
Oeste, pelo email (gepex.goianiaoeste@ifg.edu.br) ou pelo telefone 3237-1859 de segunda a sextafeira das 09:00 ás 19:00.

