EDITAL RETIFICADO DE SUBMISSÃO
1.

A V SICTEG abre as inscrições para as propostas de Trabalho, objetivando a
sistematização e interlocução dos saberes e pesquisas nas áreas descritas abaixo e
pretende ser um espaço de debate e reflexão. Serão aceitos trabalhos para as
modalidades Pôster e Mostra de trabalhos, considerando:
1.1 Trabalhos originais (resumo expandido), apresentados no formato de pôster, na
seção de trabalhos avaliados pela comissão científica, cuja classificação dar-se-á
pela nota atribuída com direito à premiação;

1.2 Mostra de Trabalhos (sem avaliação e sem premiação): trabalhos com
resultados parciais ou divulgados em outros eventos, em formato de pôster
ou relatos de experiência.
1.3

As premiações serão de 1º, 2º e 3º lugar para as categorias Graduação
(apresentados apenas por alunos de Graduação) e Pós-Graduação (apresentados
por alunos de Pós-graduação ou Professores) para cada uma das áreas.
1.4 Os trabalhos devem ser submetidos nas áreas, conforme as tabelas CnPq1 e
CAPES2:
1.4.1. Ciências Agrárias (Agronomia, Zootecnia, Engenharia Florestal, Medicina
Veterinária, Ciência e Tecnologia de Alimentos e outros);
1.4.2. Ciências Biológicas (Biologia Geral, Bioquímica, Microbiologia,
Parasitologia, Biodiversidade e outros);
1.4.3. Ciências da Saúde (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Medicina, Odontologia, Nutrição e outros);
1.4.4. Ciências Exatas e da Terra (Química Ambiental, Matemática, Física,
Química, Ciência da Computação e outros);
1.4.5. Ciencias Humanas (História, Geografia, Filosofia, Educação, Sociologia,
Pedagogia, Psicologia e outros);
1.4.6. Ciencias Sociais Aplicadas (Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Jornalismo, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social,
Agronegócios, Edificações e outros);
1.4.7. Engenharias (Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia
Química, Engenharia de Produção e outros);
1.4.8. Linguística, Letras e Artes (Letras, Teatro, Música e outros).

1.5 Trabalhos envolvendo seres humanos devem seguir as Resoluções CNS nº 466/12 e
510/16, do Conselho Nacional de Saúde e legislação correlata. Trabalhos que envolvam
o manejo de animais deverão seguir a Lei Federal 11.794/2008. Em ambos os casos,
deve ser incluído o número da aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (no corpo
do texto).
1.6 A cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa deve ser encaminhada
no mesmo momento que os autores submeterem o manuscrito e é indispensável para
o início do julgamento;
1.7 Não serão permitidas alterações após submissão dos trabalhos;
1.8 Os trabalhos serão única e exclusivamente submetidos (formato Word) através da
plataforma http://www.sicteg.com.br de 01/06/2019 até as 23h59 do dia
01/09/2019.
1http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_

atualizada_2017_v2.pdf
2http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_
atualizada_2017_v2.pdf
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3.1

Os inscritos devem ser orientados por um (a) Graduado (a), cuja co-autoria
constará no registro dos Co- autores.
Os integrantes do trabalho serão compostos pelo autor e no máximo 5 (cinco) coautores para os trabalhos que contemplam o item 1.1;
O mesmo participante poderá submeter até 3 (três) trabalhos no evento como
primeiro autor. No momento da submissão deverá ser adicionado
SOMENTE O NOME DO PRIMEIRO AUTOR. O nome dos co-autores deverão
ser inclusos no cabeçalho do resumo expandido em formato Word.
Para os trabalhos que contemplam o item 1.2 deste edital esse número extende-se até
o limite de 5 (cinco) co-autores;
O primeiro autor será aquele responsável pela inscrição do trabalho, bem
como pela apresentação na data estipulada pela Comissão Científica;
Na impossibilidade do primeiro autor comparecer ao evento, um dos co-autores
inscrito no evento poderá assumir a função de apresentador.
Os quesitos de julgamento do trabalho (item 1.1), que receberão notas inteiras
entre 0 e 4 serão:
a) Relevância de inovação do trabalho;
b) Tipo da análise;
c) Adequação metodológica à abordagem escolhida;
d) Originalidade e abordagem do tema;
e) Coerência no desenvolvimento e na organização do texto.
O trabalho poderá ser desclassificado quando observado algum dos seguintes termos:
a) A não observância de qualquer das exigências do edital;
b) Prática de qualquer ato que impossibilite a identificação do autor;
c) Divulgação prévia do trabalho (Congressos, simpósios, periódicos ou demais
meios de divulgação científica);
d) Identificação de plágio.

4.

O trabalho submetido fora das normas não será avaliado pela Comissão dos Trabalhos
Científicos.
5. Os trabalhos não selecionados não receberão parecer ou justificativas da Comissão
Científica.
6. Os trabalhos aceitos, para apresentação estarão disponíveis no site da V Semana
Integrada de Ciência e Tecnologia a partir de 27/09/2019.
7. As datas e horários de apresentação estarão disponíveis no site da V Semana Integrada
de Ciência e Tecnologia a partir de 27/09/2019. Os turnos de apresentações dos pôsteres
estarão agendados para os dias 10 e 11/10/2019, entre 14h e 17:30h.
8. Para cada trabalho aceito e apresentado será emitido 1 (um) certificado (digitalizado)
para o autor responsável pela apresentação do pôster.
9. A apresentação do resumo aprovado é de responsabilidade dos autores. O apresentador
deverá estar pontualmente presente na data, local e horário pré-determinados, devendo,
obrigatoriamente, permanecer junto ao pôster para avaliação pela Comissão Científica e
para esclarecimentos aos interessados pelo trabalho.
10. A avaliação da performance de apresentação do pôster, conforme item 1.1 receberá
notas inteiras entre 0 e 4 baseados nos seguintes critérios:
a) Domínio do conteúdo;
b) Capacidade de arguição;
c) Dinâmica de apresentação do conteúdo;
d) Utilização adequada do tempo de apresentação (5-10min).
11. A montagem, a guarda e a desmontagem dos pôsteres são de responsabilidades dos
autores. A Comissão Científica do evento não se responsabilizará por eventuais danos

aos mesmos.
12. Todos os resumos aceitos pela Comissão Científica serão publicados nos Anais
do evento.
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS ORIGINAIS CONFORME ITEM 1.1
Os trabalhos deverão respeitar as exigências de elaboração, caso contrário, estarão
excluídos do processo de avaliação (modelo Anexo 01).

Área temática escolhida, na qual se insere o trabalho;

Trabalho trata-se de um Resumo Expandido.

Título escrito em letras MAIÚSCULAS, NEGRITO e centralizado;

Autores: os nomes deverão estar completos, separados por vírgula e
individualmente numerados (em sobrescrito) que remeta à sua filiação (Formação, Instituição,
e-mail dos autores).

O texto do resumo do trabalho deverá ter no máximo 200 palavras.

O trabalho deverá seguir o modelo de resumo expandido disponibilizado
no site do evento (http://www.sicteg.com.br);
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS PÔSTERES ITENS 1.1
A elaboração do pôster deverá seguir modelo padronizado e disponibilizado no site do
evento pela Comissão Científica (http://www.sicteg.com.br)
O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão total de 0,90m de largura
x 1,20m de altura, tipo Banner (pôster com dimensões fora do padrão definido será
comprometido a sua avaliação, podendo não ser afixado).
Os painéis deverão apresentar letras visíveis a uma distância de 2 metros. Não há
limitação de palavras. A escolha do material de impressão é de responsabilidade dos autores.
Será de responsabilidade do apresentador a colocação e retirada do pôster no local de
exposição, bem como pelos materiais para fixação de seu trabalho no espaço designado pela
Comissão Organizadora e obedecendo a numeração que será divulgada no site do evento.
Trabalhos não retirados em data e horários divulgados posteriormente serão descartados.
Na primeira linha deve constar de forma centralizada no painel, em toda sua extensão,
o título do trabalho (informativo e breve, escrito em letras maiúsculas e negrito). Em sequência,
informar o(s) nome(s) do(s) autor(es). Sua(s) respectiva(s) instituição(ões) e o e-mail do
primeiro autor ou de um dos autores, deverão ser informados como nota de rodapé.
Todos os pôsteres deverão conter, na sua estrutura, os seguintes tópicos: Introdução,
Metodologia, Resultados e discussões, Considerações finais e Referências (quando
utilizadas no pôster).
Será permitido ao autor a inclusão de tabelas, gráficos, figuras ou outros caracteres,
seguindo o modelo disponibilizado no site do evento.
A menção às agências financiadoras (caso necessário) deverá ser feita na parte inferior
direita do pôster.

FIXAÇÃO E APRESENTAÇÃO
Os painéis ficarão em exposição durante o turno em que o trabalho for
apresentado, devendo ser retirado apenas ao final do mesmo. A estética do
pôster é de total responsabilidade dos autores, sendo item de avaliação,
devendo ser respeitado o modelo padronizado para o evento.
PREMIAÇÃO
A Comissão Científica elegerá os 3 (três) trabalhos científicos mais bem
pontuados de cada categoria (Ciências Sociais Aplicadas, Educação, Saúde,
Engenharias, Exatas e Biológicas) nas modalidades de apresentação de pôster. Os
mais bem pontuados serão agraciados com uma certificação de trabalho destaque
da IV Semana Integrada de Ciência e Tecnologia. A pontuação será a somatória
das avaliações da parte escrita (resumo) e da apresentação do trabalho.

INSTRUÇÕES PARA MOSTRA DE TRABALHOS ITEM 1.2
1. Na inscrição você definirá a modalidade (pôster ou relato de experiência),
descrevendo sucintamente a proposta. Os trabalhos já divulgados devem
ser apresentados na íntegra, em seu formato original de apresentação, com
indicação dos dados do evento cujo trabalho já fora divulgado;
2. Nesse formato, poderão se inscrever graduandos, graduados, estudantes
de pós- graduação (estudantes de curso de especialização, mestrado ou
doutorado), mestres e doutores.

CONTATOS
Submissão de trabalhos: http://sicteg.com.br

CALENDÁRIO
ATIVIDADE
Início das inscrições para o evento
Encerramento de envio dos trabalhos
Divulgação de trabalhos aprovados
Divulgação dos locais e horários
Apresentações
Premiação dos trabalhos

Priscila Bezerra de Souza
Presidente da V SICTEG

DATA
01/06/2019
26/08/2019
27/09/2019
27/09/2019
10 e 11/10/2019
11/10/2019

