MOSTRA CIENTÍFICA SEMANA NACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2017
O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Gaspar, o Instituto Federal Catarinense
(IFC) - campus Blumenau e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – campus Blumenau,
promovem a “Mostra Científica” da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018, que será
realizada nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2018, com o tema “Ciência para a redução das
desigualdades”, a ser realizado no IFSC Câmpus Gaspar.
1. OBJETIVOS
 Criar um ambiente propício para a discussão das pesquisas e temas atuais comuns aos
estudantes e servidores das três instituições envolvidas;
 Permitir o aperfeiçoamento dos docentes e profissionais das áreas;
 Promover a aproximação entre os saberes produzidos no âmbito da universidade, da educação
básica, do ensino técnico de Santa Catarina e especialmente da rede pública de ensino;
 Viabilizar o princípio da extensão universitária, como processo interdisciplinar, educativo,
cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e
outros setores da sociedade;
 Contribuir para a formação técnico-acadêmica e cidadã dos estudantes do IFSC, IFC E UFSC,
pautada na função social dos institutos federais e da universidade pública, por meio da sua
participação na construção e mediação das atividades.
2. DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Os expositores da SNCT 2018 poderão submeter até à apreciação da Comissão Avaliadora
até 03 (três) trabalhos dentre as seguintes modalidades:
a) Pôster;
b) Palestra (duração: 40min – 1h);
c) Oficina (duração: 2h – 4h);
d) Vídeo didático (até 6 minutos);
e) Sequência didática
2.2 – Os trabalhos a, b, c e e descritos na seção 2.1 deverão ser acompanhados de seu respectivo
resumo (cujo modelo pode ser acessado no link submissoes.gaspar.ifsc.edu.br) como requisito
para efetivação da inscrição. Para palestra e oficina, além do resumo solicita-se que o

coordenador do trabalho descreva os materiais que serão utilizados, tanto de consumo, quanto
equipamentos e espaço físico, público-alvo, quantidade de vagas e data de preferência para a
realização da atividade. A data é uma sugestão, cabendo à comissão organizadora delegar os
horários conforme disponibilidade do Câmpus. O item d deverá conter um resumo na descrição
do vídeo no Youtube, cabendo ao autor encaminhar ao evento o link do YouTube desse vídeo.
2.3 – Os trabalhos deverão estar relacionados, preferencialmente, às seguintes áreas de
conhecimento:
a. Física
b. Matemática
c. Química
d. Engenharia Têxtil
e. Engenharia de Materiais
f. Engenharia de Controle e Automação
g. Elétrica
h. Mecânica
i. Ciências Humanas
j. Educação
k. Informática
l. Administração
m. Vestuário
n. Ciências Naturais
o. Outros.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições de trabalho para a Mostra Científica da SNCT 2018 serão realizadas
exclusivamente via internet, no site submissoes.gaspar.ifsc.edu.br
3.2 Somente serão aceitas comunicações à Comissão Organizadora por meio do e-mail
pesquisa.gaspar@ifsc.edu.br
4 NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS
4.1 Cada resumo deverá ser enviado individualmente, pelo site submissoes.gaspar.ifsc.edu.br,
conforme o modelo constante no mesmo site e no apêndice A deste edital.
4.2 O prazo para envio dos resumos encerra em 16 de setembro de 2018.

4.4 Após o envio dos resumos, não será admitida a retificação de dados.
5. DO CRONOGRAMA
Data
06 a 16 de setembro
20 a 27 de setembro
02 de outubro
23 a 25 de outubro

Atividade
Período para inscrições das atividades (pôster, oficina, palestra,
vídeo, sequência didática)
Avaliação das inscrições submetidas à Comissão Avaliadora
Divulgação dos trabalhos aprovados
SNCT

6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
6.1 Os resumos aceitos serão apresentados juntamente com o respectivo trabalho;
6.2 A apresentação dos pôsteres será feita, na quarta-feira pela manhã e na quinta-feira à tarde,
no IFSC Câmpus Gaspar;
6.3 A confecção (modelo) do pôster é livre, devendo apenas respeitar o tamanho do painel. O
painel disponível permite fixação por barbante ou com fita adesiva. O tamanho disponível é de
90 x 120 cm no máximo;
6.4 A elaboração, impressão, fixação e retirada dos pôsteres são de responsabilidade dos
autores. Estes deverão ser fixados, no período matutino, das 8h até às 20h do mesmo dia. Ao
final desse horário, os pôsteres que não forem retirados pelos autores serão retirados pela
comissão e armazenados em local específico. Os pôsteres que não forem retirados até o final do
evento serão destinados à reciclagem.
6.5 Os trabalhos serão avaliados para posterior premiação (certificado), sendo escolhido 01 (um)
trabalho por dia de Mostra Científica, totalizando 02 (dois) trabalhos.
6.6 Para a solenidade de premiação, em data e horário a ser preestabelecido e divulgado pela
Comissão Organizadora, um dos autores deverá estar presente.
7. CADERNO DE RESUMOS
7.1 Todos os resumos submetidos e aceitos serão publicados no caderno de resumos do evento
a ser disponibilizado posteriormente no site www.gaspar.ifsc.edu.br

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018 acontecerão no Instituto
Federal de Santa Catarina, câmpus Gaspar, sediado na Rua Adriano Kormann, 510, bairro Bela
Vista, Gaspar.

A Comissão Organizadora.
Gaspar-SC, 06 de setembro de 2018.

APÊNDICE A – TEMPLATE DE RESUMO
(Um espaço)
O TÍTULO DO TRABALHO COMPLETO DEVERÁ SER EM TIMES NEW ROMAN
14, NEGRITO, CENTRALIZADO, LETRAS MAIÚSCULAS, ESPAÇO SIMPLES. NÃO
ULTRAPASSAR TRÊS LINHAS.
(Um espaço)
(Um espaço)
B. SOBRENOME1 , C. de SOBRENOME2 e D. SOBRENOME Jr3* (Times New Roman 12)
(Um espaço)
(1) Instituição, Curso, Cidade
(2) Instituição, Curso, Cidade
*e-mail: autorprincipal@xxxxx
(Um espaço)
(Um espaço)
RESUMO
O resumo deve iniciar na linha seguinte à palavra resumo com no mínimo 15 linhas, sendo
livre a quantidade máxima de palavras e/ou caracteres, porém não podendo exceder uma
página. Pode conter figuras e tabelas. Deve ser escrito em Times New Roman 12, justificado,
espaçamento simples, sem parágrafo. Deve contemplar, no mínimo, ao longo do texto os
aspectos dos seguintes itens: introdução, material e métodos, resultados e conclusão.
(Um espaço)
(Um espaço)
PALAVRAS-CHAVE: resumo, conhecimento, ensino (mínimo 3 palavras separadas por
vírgula)
(Um espaço)
(Um espaço)
OBSERVAÇÃO: SE VOCÊ ESTIVER SUBMETENDO NA MODALIDADE “VÍDEO”,
NÃO É NECESSÁRIO ESCREVER UM RESUMO. BASTA APENAS O LINK DO
VÍDEO E UMA BREVE DESCRIÇÃO DO TEMA E OBJETIVO DO VÍDEO.
ÁREA: preencher conforme as instruções do edital

