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NORMAS PARA A SUBMISSÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

TRABALHOS - VII SECITEC 

 

A VII Semana de Ciência e Tecnologia do IFC Campus Luzerna (SECITEC) tem             

como tema central a Contribuição ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional.           

O evento tem objetivos de cunho acadêmico, científico e extensionista, através da            

apresentação de trabalhos, visitações, minicursos e palestras, envolvendo a comunidade          

acadêmica do campus  e a comunidade externa regional. 

A SECITEC 2018 ocorrerá de 03 a 06 de setembro de 2018, no Campus  Luzerna. 

Podem ser submetidos à participação no evento trabalhos resultantes de atividades           

acadêmicas, culturais e de projetos de ensino, pesquisa ou extensão, alinhados a alguma             

das seguintes áreas do conhecimento: 

Ciências Humanas 
Ciências Sociais e Aplicadas 
Comunicação 
Cultura 
Educação 
Engenharia de Controle e Automação 
Engenharia Elétrica e Eletrônica 
Engenharia Mecânica 
Linguística, Letras e Artes 
Meio Ambiente 
Multidisciplinar (interdisciplinar; ensino; materiais e métodos) 
Saúde 
Trabalho 
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1. Submissão, Apresentação e Publicação dos Trabalhos 

1.1. Os formatos aceitos para a publicação nos Anais da VII SECITEC são: Resumo e              

Artigo Completo. A inscrição na modalidade Resumo destina-se preferencialmente         

a trabalhos de nível médio, enquanto a modalidade Artigo Completo compreende,           

preferencialmente, trabalhos de nível de graduação.  

 

1.2. Todos os autores, independentemente da modalidade – médio ou graduação –,           

devem inicialmente submeter o Resumo de seus trabalhos, até a data de            

08/07/2018. (http://inscricoes.secitec.luzerna.ifc.edu.br/evento/Resumos)  

1.2.1. No template do Resumo são solicitadas informações relativas ao trabalho,          

aos autores, à área de conhecimento, à forma de apresentação preferencial e            

aos editais vinculados (quando for o caso). 

 
1.3. Os Resumos recebidos serão analisados pela Comissão Científica da VII          

SECITEC, composta pelo Comitê de Ensino, Comitê de Extensão e Comissão de            

Avaliação dos Projetos de Pesquisa - CAPP, e homologados, com base na            

disponibilidade e capacidade do evento. 

 
1.3.1. Os autores serão notificados até o dia 13/07/2018, pelo e-mail cadastrado na            

submissão, sobre a homologação. 

 

1.4. Os trabalhos, Pôster ou Apresentação Oral deverão ser submetidos até a data de             

08/08/2018. 

1.4.1. A submissão, tanto do Pôster quanto do Artigo Completo, deverá ser           

realizada em arquivo no formato pdf através do seguinte link:          

http://inscricoes.secitec.luzerna.ifc.edu.br/inscricoes/aberto 
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1.5. Os trabalhos classificados como Apresentação Oral ou Pôster que não          

submeterem os arquivos até a data estipulada serão desclassificados         

automaticamente. 

 

1.6. Todos os trabalhos apresentados durante a VII SECITEC serão publicados nos           

Anais do evento, com o ISSN: 2526-6608, no site da SECITEC: 

http://secitec.luzerna.ifc.edu.br/secitec-2018/ 

 
1.6.1. Os trabalhos apresentados sob a forma Apresentação Oral terão o Artigo           

Completo publicado; dos trabalhos apresentados em Pôster, será publicado o          

Resumo; 

 

1.7. Os modelos/templates com os formatos que devem ser utilizados, do Resumo, do            

Artigo Completo e do Pôster, estão disponíveis no site         

http://secitec.luzerna.ifc.edu.br/normas-de-publicacao/ 

1.7.1. O Resumo é de até 1 (uma) página e o Artigo Completo é de 6 a 10 páginas,                  

conforme a formatação nos modelos. 

 

1.8. Datas Importantes: 

Etapa Data Limite 
Submissão do Resumo 08/07/2018 
Notificação de aceite  13/07/2018 
Submissão do Pôster e do artigo completo. 08/08/2018 
Divulgação do cronograma das apresentações 27/08/2018 

 

2. Avaliação dos Trabalhos 

2.1. Os trabalhos apresentados no evento serão avaliados e classificados, de acordo           
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com as modalidades: 

a) Avaliação do Artigo Completo e Apresentação Oral 

b) Avaliação do Resumo e da Apresentação do Pôster 

 

2.2. Os Artigos Completos e Resumos serão distribuídos para consultores ad hoc , que            

irão realizar a avaliação do trabalho segundo os critérios a seguir: 

Título em conformidade com o conteúdo do trabalho; 
Clareza e coerência do problema abordado no trabalho, do(s) objetivo(s) e           
da(s) justificativa(s); 
Adequação do trabalho quanto aos métodos utilizados; 
Conclusões coerentes com os objetivos propostos; 
Redação de acordo com a norma culta da língua portuguesa; 
Formatação em conformidade com as normas estabelecidas no regulamento; 
Relevância da pesquisa para a comunidade (acadêmica ou externa). 

 

2.3. Os mesmos avaliadores dos trabalhos escritos avaliarão a apresentação (oral ou           

pôster) durante o evento, tendo a oportunidade de repassar aos autores dos            

trabalhos as considerações feitas em relação ao artigo. Na sequência, estão           

listados os critérios para as avaliações. 

a) Critérios para a avaliação da apresentação oral: 

Estrutura (apresentação pessoal, objetivos, desenvolvimento e      
conclusões); 
Clareza e objetividade; 
Domínio do tema; 
Adequação ao tempo disponível; 
Uso correto do material didático; 
Coerência entre a exposição oral e o resumo expandido.  
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b) Critérios para a avaliação da apresentação do pôster: 

Qualidade estética; 
Organização e compreensão; 
Conteúdo; 
Originalidade; 
Relevância do trabalho; 
Apresentação pelo autor. 

 
2.4. A apresentação oral por um dos autores do trabalho deverá ser realizada em um              

tempo de até 10 minutos; a banca avaliadora do trabalho terá até 10 minutos para               

expor suas considerações. 

 

2.5. É obrigatória a presença de ao menos um dos autores no momento da avaliação              

do pôster, de acordo com o cronograma de apresentações do evento. 

 

2.6. A classificação geral será utilizada para a seleção dos trabalhos do Campus            

Luzerna para a apresentação na XII MICTI. Poderão participar da referida seleção            

trabalhos vinculados a projetos de ensino, pesquisa ou extensão, cadastrados nas           

respectivas coordenações do campus , que submeterem o Artigo Completo ou          

Resumo, e forem apresentados por alunos na VII SECITEC. 

 

3. A publicação dos Anais da VII SECITEC será realizada posteriormente ao evento,            

sendo que os autores poderão submeter uma nova versão do Resumo ou do Artigo              

Completo, conforme a modalidade, em data a ser divulgada pela coordenação do            

evento, incluindo novos resultados ou aprimoramentos conforme sugestões dos         

avaliadores. 

 

4. Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail: secitec@luzerna.ifc.edu.br. 
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5. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral do evento. 

 

 
 
  


