
EDITAL Nº 02/2015

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Tema: Luz, Ciência e Vida

11 a 14/04/2016
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Simões Filho torna público o presente edital  

para o desenvolvimento de trabalhos ou atividades a serem executados por estudantes  dos cursos que compõem a 

Modalidade Integrada e orientados por professores do campus Simões Filho. 

1. DOS OBJETIVOS

1.1. Estimular  o  potencial  criativo  dos  estudantes  e  a  aplicação  de  conhecimentos  técnico-científicos  no 

desenvolvimento de trabalhos práticos ou atividades dentro do tema do evento.

1.2. Proporcionar ao aluno a aprendizagem de técnicas e métodos científicos.

1.3. Difundir a cultura da pesquisa científica no âmbito do IFBA.

1.4. Estimular o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares. 

2. DOS REQUISITOS 

Cada equipe composta por, no mínimo 5 (cinco) alunos e no máximo7 (sete) alunos, orientados por, no mínimo, 1 (um) 

professor orientador deverá elaborar seu trabalho seguindo as diretrizes:

• Atender aos objetivos do Edital. 

• Contemplar o tema do evento: Luz, Ciência e Vida.

3. DAS REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Os alunos do ensino médio da modalidade integrada (1º, 2º, 3º) deverão participar do evento com apresentação de 

um trabalho em equipe.

3.2. Com relação ao 4º ano, não há obrigatoriedade.

3.3. Cada equipe apresentará um trabalho ou atividade prática.  

3.4. Cada Trabalho ou atividade deve ser desenvolvido por no mínimo 5 e máximo de 7 alunos, com a orientação de um  

professor da série correspondente, podendo haver co-orientador (interno ou externo) e se enquadrar preferencialmente 

dentro do tema do evento: Luz, Ciência e Vida.

3.5. Conteúdos plagiados ou copiados são sujeitos a desclassificação e nota zero.

3.6. Os estudantes podem ser de séries e cursos diferentes. 

3.7.  Cada estudante pode participar no máximo de 1 (uma) equipe. 

3.8. As equipes podem buscar o patrocínio de empresas públicas ou privadas para execução do Trabalho.

4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ENTREGA DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO



4.1. As equipes devem fazer a pré-inscrição com o envio do Anexo I preenchido até o dia 29/01/2015 através do email: 

comissaosct@gmail.com.

4.2. Divulgação dos títulos e resumos dos projetos aprovados no pavilhão acadêmico e site do campus: 11/02/2015 pela 

Comissão Organizadora  do Edital.   Os projetos  poderão  ser  APROVADOS SEM ALTERAÇÕES,  APROVADOS 

COM ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS OU REPROVADOS POR NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.

4.4. As equipes cujos projetos foram reprovados por não cumprimento de prazo não terão direito aos 2 (dois) pontos, 

ficando a nota da Unidade III restrita a 8 (oito) pontos.

5. DO ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO

5.1. O orientador e co-orientador deverão acompanhar e orientar as equipes na elaboração da Ficha de Inscrição (Anexo 

I),  do Plano de Trabalho (Anexo II)  e produção escrita (painel,  relatório científico ou artigo científico) através  de 

reuniões periódicas com os líderes/integrantes das equipes. 

6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados dos projetos deverão ser avaliados pela Comissão que deverá durante o evento da Semana de Ciência e 

Tecnologia:

1.  Avaliar  a  produção  escrita  elaborada  pela  equipe  na  forma de  painel  ou  relatório  científico  (as  normas  para  a 

produção  escrita  serão  divulgadas  posteriormente).  A  equipe  deverá  entregar  a  produção  escrita  à  comissão  até 

10/04/2016.

2. Avaliar a apresentação das equipes no evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos dias 12 a 14/04/2016 

em uma das formas a seguir: pôster, vídeo, apresentação oral, apresentação de protótipos, experiências ou trabalhos  

práticos. 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DOS RESULTADOS OBTIDOS

8. PRODUÇÃO ESCRITA 

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 1,0

Domínio do conteúdo e organização (0,5)

Criatividade  (0,5)

PRODUÇÃO ESCRITA 1,0

Domínio do conteúdo e organização (0,25)

Adequação ao gênero textual escolhido (0,25)

Cumprimento da norma culta (0,25)

Uso das normas da ABNT (0,25)

mailto:comissaosct@gmail.com


8.1. A produção escrita elaborada pelos alunos deverá ser enviada para a Comissão Organizadora através do email 

comissaosct@gmail.com, em cópia digital . A equipe de alunos deve incluir referências em todo conteúdo inserido em 

sua pesquisa identificando os autores e as fontes destes materiais.  

8.2. Produções com conteúdos plagiados ou copiados sem as devidas referências serão desclassificadas e terão nota 

zero. 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A comissão resolverá casos não previstos no edital.

Simões Filho, 01 de dezembro de 2015

Comissão Organizadora do Edital

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Tema: Luz, Ciência e Vida

13 e 14/04/2016

mailto:comissaosct@gmail.com


SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Tema: Luz, Ciência e Vida

13 e 14/04/2016

ANEXO I (FICHA DE INSCRIÇÃO)

      DATA: 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ALUNOS

ALUNOS CURSO ANO

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES

ORIENTADOR:  TITULAÇÃO

COORIENTADOR (OPCIONAL): TITULAÇÃO

3. TÍTULO DO TRABALHO

4. RESUMO (deverá descrever objetivos, relevância e resultados esperados)



ANEXO II (PLANO DE TRABALHO)

DATA DA ENTREGA:

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ALUNOS

ALUNO CURSO ANO

2. TÍTULO DO PROJETO ASSOCIADO A ESTE PLANO DE TRABALHO

3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (mínimo de 2 páginas, citar referências, fonte Times New Roman 12, 
espaçamento entre linha 1,5)

5. METODOLOGIA

6. RESULTADOS ESPERADOS

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADE SEMANAS


