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EDITAL N° 21, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
IV JORNADA DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO

O Diretor-Geral de Implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano Campus Campos Belos, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 1.056 de 01 de
agosto de 2016, publicada no DOU de 02 de agosto de 2016, bem como a Portaria nº 1.204, de 31 de
agosto de 2016, publicada no DOU de 02 de setembro de 2016 e considerando a Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, publicada no DOU de 30 de dezembro de 2008, torna público o presente Edital, que
trata da chamada para apresentação de trabalhos (painel e oral) no âmbito da IV Jornada de Pesquisa,
Ensino e Extensão.

1. OBJETO
O presente edital destina-se a organizar a participação dos interessados na IV Jornada de Pesquisa,
Ensino e Extensão do IF Goiano - Campus Campos Belos, além de normatizar a seleção e apresentação
de trabalhos nestes eventos.
2. FINALIDADE DO EVENTO

2.1

A IV Jornada de Pesquisa, Ensino e Extensão do IF Goiano - Campus Campos Belos é um evento

para compartilhamento de experiências e pesquisas de estudantes do ensino médio técnico, graduação
e pós-graduação Lato Sensu. Seus principais objetivos são contribuir para o desenvolvimento e
aprimoramento dos projetos de pesquisa, ensino e extensão; promover a integração dos diferentes níveis
e modalidades da prática científica, bem como consolidar as atividades de pesquisa, entre estudantes de
graduação e do ensino técnico (integrado ao ensino médio ou não) e compartilhar conhecimentos
científicos e tecnológicos das grandes áreas estudadas na instituição.

3. PÚBLICO-ALVO
3.1 A IV Jornada de Pesquisa, Ensino e Extensão do IF Goiano - Campus Campos Belos é destinada a
estudantes de nível médio, superior e de pós-graduação Lato Sensu.
3.2 INSCRIÇÃO
3.3 Os interessados em participar devem fazer sua inscrição online acessando a página do IF Goiano Campus Campos Belos no seguinte endereço: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/camposbelos, de 16/09/2019 até 13/10/2019.

3 .4 O participante inscrito e presente em todas as atividades do evento receberá o certificado de
apresentação (Oral ou Pôster).
4. ENVIO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

4.1 Os interessados em apresentar trabalhos devem se inscrever online e enviar seus resumos na
página do evento https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/campos-belos a partir de 16/09/2019 até
13/10/2019.
4.2 Os resumos devem ser elaborados utilizando o template disponível na página do evento, sem alterar
formatação e logomarcas. Trabalhos enviados em desacordo com essas regras serão invalidados.
4.3 Os resumos serão avaliados pelo comitê científico do evento, observando os seguintes critérios:
a) Resumo simples, máximo de 500 caracteres, Times New Roman, Tamanho 12,
Espaçamento simples entre linhas;
b) Clareza e objetividade;
c) Linguagem científica adequada;
d) Ortografia e gramática;
e) Coerência entre título, objetivos, metodologia, resultados e conclusão.
4.4 A lista de resumos aprovados para apresentação será divulgada na página do evento até o dia
11/10/2019.
4.5 As apresentações de trabalhos serão avaliadas por equipe selecionada pelo Comitê Científico do
evento. Participantes que não apresentarem os trabalhos, não serão considerados para a emissão de
certificados de apresentação.

5. CRONOGRAMA

Atividade
Divulgação do edital
Envio de trabalhos
Publicação de lista de trabalhos

Data
Até 13/09/2019
16/09/2019 Até 13/10/2019
Até 18/10/2019

aprovados
Apresentação de trabalhos

25/10/2019

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Comissão
Organizadora da IV Jornada de Pesquisa, Ensino e Extensão do IF Goiano - Campus Campos Belos.
6.2 Os interessados em participar dos eventos são responsáveis pelo envio completo de informações no

momento da inscrição e pelo envio dos resumos nos padrões determinados por este edital.
6.3

As

informações

referentes

a

este

edital

serão

divulgadas

na

página

do

evento:

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/campos-belos.
6.4 A inscrição implica na ciência e concordância com o registro de fotos e vídeos dos participantes.
Esse material poderá eventualmente ser utilizado em produtos e canais do IF Goiano, além de ser
enviado a outras instituições e meios de comunicação com finalidades informativas.
6.5

Informações

adicionais

e

esclarecimentos

podem

ser

obtidos

por

meio

do

e-mail:

pesquisa.cbe@ifgoiano.edu.br.

7. COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Althiéris de Souza Saraiva
Prof.ª Daianne Carneiro de Oliveira Santos
Prof.ª Flávia Gonçalves Fernandes
Prof.º Flávio Silva de Oliveira
Prof.ª Laíse do Nascimento Cabral
Prof.º Marcos Rogério Oliveira
Prof.º Rogério Santos Brant
Prof.ª Tainara Tâmara Santiago Silva
Prof.º Thiago Sebastião de Oliveira Coelho
Prof.ª Zara Hoffmann

Campos Belos, 10 de setembro de 2019.
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ANEXO I
NORMAS PARA A CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS
TRABALHOS NA FORMA DE PAINEL
A apresentação de painéis tem como público alunos de Cursos Técnicos Integrado ao
Ensino Médio; Curso Técnico em Informática para Internet Concomitante/Subsequente;
Bacharelado em Zootecnia e, Bacharelado em Administração. Os trabalhos deverão ser
apresentados pelo estudante responsável pela execução do projeto.
Os painéis deverão ser afixados no local indicado para a apresentação. O autor responsável
pela apresentação deverá permanecer no local de exposição do painel para explicações e
discussões com todos os interessados no trabalho e ainda para a avaliação do Comitê
Científico da IV Jornada de Pesquisa, Ensino e Extensão.
O espaço destinado à exposição do painel será de 120 cm de altura por 90 cm de largura.
O template do painel estará disponível na página do evento e, deverá seguir as seguintes
instruções:
- Título, nomes dos autores e instituição (tal qual apresentados no resumo), introdução,
objetivos, material e métodos de forma resumida, resultados e discussão com textos
sucintos e inclusão preferencialmente de figuras, gráficos e tabelas, conclusões, apoio
financeiro. O nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado.
- No corpo do painel deve-se dividir o texto em duas colunas, as informações deverão
ser organizadas de forma clara, concisa e auto-explicativa, de modo que as ideias
centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas. Utilizar os recursos disponíveis
para que o painel desperte o interesse do público.
- Utilizar fontes simples e de tamanho que permita a leitura a uma distância mínima de
dois metros.
- Não será permitida a apresentação de trabalhos em folhas soltas sem características
de um painel. A criatividade e a coerência devem ser estimuladas, os exageros devem
ser revistos.
Após as apresentações os painéis deverão ser retirados pelos autores. A comissão do
evento não se responsabiliza por possíveis danos e extravios dos painéis.

ANEXO II
NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ORAIS
Público: Estudantes de Pós-graduação Lato Sensu (Ensino de Ciências e Matemática;
Ensino de Humanidades; Gestão de Projetos; e, Produção Sustentável de Bovinos).
A Apresentação Oral deve seguir as seguintes orientações:
- Apresentação do que se pretende ou está sendo desenvolvido;
- Haverá participação de 02 mediadores das respectivas áreas, de modo a discutir o tema
apresentado com o aluno.
- O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos;
- O template para Apresentação Oral será disponibilizado na página do evento.

