
CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

4ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2021 DO IFBA - CAMPUS JUAZEIRO.

Diretrizes para submissão:

❖ As propostas de apresentação de trabalho (resumos) devem estar devidamente

enquadradas em um dos seguintes eixos temáticos:

➢ Eixo 1 - Tecnologias sociais, relações interpessoais e sustentabilidade;

➢ Eixo 2 - Gestão e tendências de inovação nos diversos segmentos das cadeias

produtivas locais (integração entre gestão empresarial e SST-Saúde e a gestão

de pessoas 4.0)

➢ Eixo 3 - Estratégias para pesquisas científicas e tecnológicas

➢ Eixo 4 - Conhecimento científico e estratégias de ensino-aprendizagem em

momentos de crise

❖ O/a autor/a deve indicar no momento da submissão a qual desses eixos seu texto se

refere;

❖ O resumo deve ser composto de título, corpo do resumo, palavras-chave (de 3 a 5) e

indicação do eixo temático; e o corpo do resumo deverá conter entre 100 e 500

palavras;

❖ Os resumos devem estar em formato doc. ou docx., possuir fonte Times New Roman

tamanho 12 e espaçamento entre linhas 1,5;

❖ O documento do resumo não deverá conter identificação de autoria;

❖ O(s) nome(s) do/a(s) autor/a(s/es) e sua(s) filiação(ões) institucional(is) deve(m) estar

no corpo do e-mail;

❖ Cada trabalho poderá conter até três autores/as, não sendo possível que cada

autor/a submeta mais de um trabalho.

❖ Os resumos devem ser enviados para o email snct2021.jua@ifba.edu.br até o dia 10

de outubro de 2021.

mailto:snct2021.jua@ifba.edu.br


Critérios de avaliação:

1) Adequação ao tema selecionado;
2) Respeito aos critérios de submissão;
3) Clareza na exposição do conteúdo;
4) Organização dos argumentos;
5) Domínio da problemática;

❖ Cada proposta será submetida à avaliação cega de dois avaliadores. Caso haja

empate, será realizada uma terceira avaliação, feita por avaliador diferente.

❖ Será considerado aprovado o resumo que obtiver desempenho, considerados os

procedimentos anteriormente descritos, igual ou superior a 60% da pontuação

máxima.

❖ As informações referentes à aprovação dos resumos serão enviadas individualmente

para o e-mail de cada um/a das/os que enviaram seu resumo e a lista de trabalhos

aprovados para apresentação será divulgada no site do evento e nas mídias sociais do

IFBA campus Juazeiro até o dia 18.10.

Apresentação dos trabalhos

❖ Cada trabalho aprovado terá 15 minutos de apresentação, seguidos de 05 minutos de

arguição.

❖ Se for o caso, a apresentação poderá ser feita por mais um/a autor/a do trabalho,

desde que os nomes dos/das apresentadores/as constem no resumo anteriormente

enviado.

❖ As apresentações serão agrupadas em salas de acordo com o eixo temático.

❖ A divisão de horário das apresentações será enviada por e-mail, divulgada no site do

evento e nas mídias sociais do IFBA campus Juazeiro.

❖ O link de acesso à sala do Google Meet na qual as apresentações acontecerão será

enviado por e-mail com antecedência de até 3 horas.

Dúvidas com relação ao processo de submissão de propostas e assuntos relacionados podem

ser enviadas para snct2021.jua@ifba.edu.br.

mailto:snct2021.jua@ifba.edu.br

