
IX SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFBA  

CAMPUS JACOBINA 

Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira 

Edital 004/2020 

 
 

1. APRESENTAÇÃO  
 

 

  O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – campus Jacobina, no uso de suas atribuições legais, torna público, por 

intermédio da Comissão Organizadora da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 

(SNCT) 2020, o convite à Comunidade Acadêmica e demais interessados para 

apresentar propostas de atividades a serem desenvolvidas durante a SNCT 2020, de 

acordo com as normas definidas neste edital. O evento acontecerá online, no 

período de 26 de outubro a 06 de novembro de 2020. 

A 9ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia terá o tema 

"Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”. A Inteligência 

Artificial (IA) surgiu na década de 1950 com o objetivo de desenvolver sistemas 

para realizar tarefas que são melhor realizadas por seres humanos que por 

máquinas ou não possuem solução algorítmica viável pela computação 

convencional. 

Para os pesquisadores da IA, a mente humana funciona como um 

computador e, por isso, o estudo dos programas computacionais é a chave para 

se compreender alguma coisa acerca de nossas atividades mentais. Podemos 

construir programas que imitem nossa capacidade de raciocinar, de perceber o 

mundo e identificar objetos que estão à nossa volta e, até mesmo, de falar e de 

compreender nossa linguagem. É esta a grande novidade da IA que a distingue 

de ciências afins como a cibernética e a computação, englobando-as em um 

projeto muito mais ambicioso: a produção de comportamento inteligente. 

Por outro lado, a polêmica tratada internacionalmente é a questão da 

ética. Os estudos e as experiências levaram os humanos a construírem 

máquinas capazes de operarem de forma autônoma, como os veículos auto-

conduzíveis. Seguindo os padrões determinados pelas regras de trânsito, pelas 

informações para o deslocamento desejado pelo passageiro, pelos sensores que 

detectam obstáculos e outras engenharias, um veículo autônomo pode andar no 

trânsito urbano onde todos respeitem as mesmas regras - sem motorista. Mas, e 

no caso de ter que se evitar um acidente grave como um atropelamento: se o 

veículo frear e desviar, ele poderá derrapar e correr o risco de matar seu 
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passageiro. Nessa situação, o que uma inteligência artificial decidirá fazer em 

fração de segundos ou o que um ser humano faria se estivesse na condução do 

veículo são questionamentos sobre o tema. 

A proposta é promover ações interligadas focadas no objetivo central de 

promover a aproximação da ciência, tecnologia e inovação, bem como 

popularizar a produção científica e tecnológica e estruturar melhor a rede de 

divulgação da ciência.  

A interdisciplinaridade e a transversalidade na abordagem do tema da 

SNCT 2020 podem ser o diferencial para um projeto com grande impacto na 

sociedade brasileira, demonstrando que a popularização da ciência pode ser, 

de fato, utilizada como ferramenta para o alcance da melhoria de vida e do 

empoderamento da população. 

 

2. EIXOS TEMÁTICOS: 
 

1. Inteligência Artificial nas diversas áreas (Saúde, Agricultura, Indústria, 

Cidades Inteligentes, Segurança e Defesa Cibernética, Governo e outras); 

2. Qualificações e Força de trabalho em Inteligência Artificial, o profissional do 

futuro e do presente; 

3. Inteligência Artificial: Pesquisa, desenvolvimento, inovação e 

empreendedorismo; 

4. Legislação, regulação e uso ético; 

5. A Governança de Inteligência Artificial (planejamento e desenvolvimento de 

políticas); 

6. Cultura Digital e Tecnologias Inteligentes na Educação; 

7. Tecnologia e acessibilidade. 

Os eixos temáticos, apresentados acima, não restringem a possibilidade de outros 

minicursos e/ou oficinas que contemplem a área de conhecimento. 

3. PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

As atividades a serem propostas podem ser desenvolvidas nas seguintes 

modalidades:  
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 Exposição de trabalhos científicos na modalidade pôster (on-line); 

 Minicursos ou oficinas; 

 Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso do IFBA Jacobina; 

 Apresentação de Trabalhos de Pesquisa e Extensão. 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

O proponente das atividades deve ser: 

Público Interno: Docentes, Técnicos Administrativos em Educação, Terceirizados e 

Estudantes do campus Jacobina. 

Público Externo: Profissionais das diversas áreas que fazem parte do corpo 

Docente ou Técnico de Universidades e Escolas Técnicas da rede Pública ou 

Particular de ensino que desenvolvem trabalhos dentro da temática da SNCT 

2020, demais interessados da comunidade de Jacobina. 

 

5. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHO 

5.1     Período de inscrição: 15 a 20 de outubro de 2020; 

5.2 As submissões deverão ser enviadas para o e-mail 

(snct.jac@ifba.edu.br) com o assunto SUBMISSÃO SNCT 2020. Somente 

serão aceitas as propostas que atendam aos modelos, conforme anexos. 

6. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

6.1 A seleção das propostas será realizada no âmbito da Comissão 

Organizadora da SNCT 2020; 

6.2 As atividades propostas deverão contribuir para a popularização do 

conhecimento e da produção científica, tecnológica, artística e/ou cultural; 

6.3 Serão priorizadas as propostas que tenham: 

 

6.3.1.  Relevância e pertinência para as discussões da temática; 

6.3.2.  Caráter interdisciplinar; 

6.3.3.  Construção lógica e coesa do trabalho; 

6.3.4.  Utilização da norma padrão da Língua Portuguesa; 

mailto:snct.jac@ifba.edu.br
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6.3.5. Estratégias diferentes/Criatividade para o alcance do objeto       

tratado no trabalho, agregando novo valor ou conceito à 

pesquisa/experiência. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital: 15 de outubro 2020 

Submissão das propostas de atividades: 15 a 20 de outubro de 2020 

Análise das propostas de atividades: 21 de outubro de 2020 

Resultado preliminar: 22 de outubro de 2020 

Prazo para recurso: até as 12:00 do dia 23 de outubro de 2020. 

Resultado final: 23 de outubro de 2020 

Inscrições virtuais no evento: 15 a 26 de outubro de 2020 

Realização da SNCT: 26 de outubro a 06 de novembro de 2020 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

8.1 As informações descritas no formulário, bem como o seu correto 

preenchimento são de inteira responsabilidade do/da proponente; 

8.2 Os recursos deverão ser enviados na data prevista no cronograma 

acima para o e-mail snct.jac@ifba.edu.br com assunto intitulado 

“Recurso SNCT 2020”, destinado à Comissão Organizadora, com texto 

expresso no corpo do e-mail; 

8.3 As atividades propostas inscritas serão alocadas de acordo com a 

programação da SNCT e poderão sofrer mudanças do turno proposto, a 

critério e necessidade da Comissão Organizadora; 

8.4 Os certificados dos/das participantes serão encaminhados via e-mails 

cadastrados, assim como dos proponentes de atividades e sua equipe 

(se houver); 
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8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020 do IFBA, campus 

Jacobina; 

8.6 As orientações para apresentação on-line serão enviadas após a 

aprovação do trabalho.  

                                                                           Jacobina-BA, 15 de outubro de 2020. 

 

 

 

Ricardo Alcântara Mesquita                     Cristian Lins da Cruz Almeida 

           Diretor Geral                 Presidente da Comissão da IX SNCT 
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ANEXO I. Template para submissão de proposta de trabalho 

 

TÍTULO: 

FORMA DE ABORDAGEM DA TEMÁTICA: 

(   )   Minicurso      (    ) Oficina 

MINISTRANTES: 

1- 
2- 
3- 

OBJETIVOS: 

RESUMO DA PROPOSTA: 

(No caso de oficina, devem ser assegurados o caráter prático e a segurança dos 

participantes.) 

NÚMERO DE VAGAS: 

( ) Sem restrição 

( ) Com restrição: ______ vagas 

PÚBLICO-ALVO: 

CARGA HORÁRIA: (máximo de 2 horas por dia) 

  ( ) 2 horas por semana 

  ( ) 4 horas por semana 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

REFERÊNCIAS:  
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ANEXO II. Template para submissão de trabalho para apresentação 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(fonte Times New Roman, tamanho 14, letras maiúsculas, em negrito, espaçamento 

1,5, centralizado) 

 PRIMEIRO AUTOR 

Instituição 

e-mail 

 

SEGUNDO AUTOR 

Instituição 

e-mail 

  

TERCEIRO AUTOR 

Instituição 

e-mail 

 Resumo 

 O resumo da Comunicação Científica deve ter entre 300 e 500 palavras e 

apresentar tema, objetivos, justificativa, metodologia, resultados e conclusão. O 

resumo deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas simples, margem esquerda e superior 3 cm e 

margem direita e inferior 2 cm. O trabalho deverá ter, no máximo, 3 autores e 

ser enviado pelo autor principal. O resumo da comunicação científica (CC) deve 

ser escrito e salvo em documento do Word 6.0 ou superior. O nome do arquivo 

deve ser composto pela sigla da categoria do trabalho (CC), seguida da sigla 

da instituição e do sobrenome do primeiro autor, por exemplo: 

CC_IFBA_Oliveira.doc. 

Palavras-chave: deverá conter entre três e cinco palavras, separadas por 

pontos. 


