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Edital para Submissão de Experimentos 

 
Apresentação e Caráter do Edital 

 
A Comissão Científica da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia 

do IFBA, no uso de suas atribuições, torna público e faz saber, à toda 
comunidade científica, que estão abertas as inscrições para “Apresentação de 
Experimento Científico” na VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia IFBA- 
Campus Jequié com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável”. 

 
I. Sobre a Forma de Submissão dos Trabalhos e Prazos 

 

Os trabalhos deverão ser confeccionados sob a orientação docente 
(discentes do IFBA e acadêmicos) e/ou por profissional. A inscrição do 
experimento científico a ser apresentado deverá ser realizada no site do evento 
https://even3.com.br/visecitec/ no período de 28 de agosto a 28 de setembro 
de 2019.  

Os trabalhos serão submetidos em documento eletrônico salvo no 

formato Microsoft® Word® 2007 ou versão posterior, anexados ao formulário de 
inscrição na página do evento, no endereço  https://even3.com.br/visecitec/ 
Caso o(a) autor(a) não receba  a confirmação de recebimento do trabalho, 
deverá entrar em contato com a Comissão Científica pelo e-mail 
cientificasecitecifba@gmail.com até 12 (doze) horas após o encerramento do 

prazo de submissão. Não serão aceitas reclamações após esta data. O prazo 
final para submissão de trabalhos será 28 de setembro de 2019. O julgamento 
será sigiloso, sem que o Parecerista Ad Hoc conheça a autoria do trabalho 
julgado, segundo os critérios que constam no Barema anexo a este Edital 
(Anexo A). 

Cada trabalho receberá notas mediante critérios estabelecidos no 
Barema, gerando assim a nota final. Após o recebimento da Carta de Aceite, 
caso sejam solicitadas correções, os autores terão o prazo máximo de 48 horas 
para devolução do trabalho, corrigido, à Comissão Científica, a contar a partir 
do momento do recebimento da Carta. 

 
II. Critérios de Avaliação e Premiação 

 
A Comissão Científica realizará, juntamente com o corpo de professores 

avaliadores, a seleção criteriosa dos melhores experimentos apresentados, 
conforme critérios que constam no Anexo A. 

https://www.even3.com.br/visecitec/
https://www.even3.com.br/visecitec/
mailto:cientificasecitecifba@gmail.com
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Os melhores trabalhos serão premiados com certificados de menção 
honrosa. O(s) orientador(es) dos trabalhos premiados receberão certificado com 
menção honrosa de igual modo. 

 

III. Normas para apresentação dos experimentos 
 

Os trabalhos de experimentação inscritos e selecionados deverão ser 
apresentados em dia e horário a ser divulgado na página da SECITEC, uma vez 
que fazem parte da programação do evento. 

O não comparecimento em local, data e horário determinados para 
apresentação implicará em desclassificação do trabalho.  

Os materiais e insumos necessários à produção do experimento, bem 
como as condições especiais para sua apresentação são de inteira 
responsabilidade da equipe executora sob a orientação do(a) docente 
orientador(a). 

A síntese descritiva do que trata o experimento deverá ser inscrita na 
forma de “Resumo”, (Modelo apresentado no Anexo B), obedecendo aos 
padrões normativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
conforme apontado no edital de publicação de trabalhos da VI SECITEC. 

 
IV. Sobre o Resumo do Experimento  

 

Deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, com breves e 
concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e 
conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo da palavra 
Resumo. O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único. Logo após o 
Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave” e, na mesma linha que ela, 
serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões em português 
relacionadas ao tema do trabalho, separadas por vírgula e, preferencialmente, 
que não devem estar presentes no “Título” (ABNT. NBR-6028, 2003). 

 
V. Sobre a publicação dos Trabalhos aprovados 

 

Os trabalhos submetidos e aprovados nas formas de resumo expandido 
e resumo simples, mesmo tendo sido aprovados pelos pareceristas Ad Hoc, 
terão sua publicação no Caderno de Resumos do evento (ISSN – 2350-5013) 
condicionada ao crivo da Comissão Científica e de Programação da VI 
SECITEC. 

 
VI. Informações adicionais 

 
Os autores que necessitarem de comprovação escrita (carta de aceite) a 
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respeito da seleção de trabalhos de experimentação encontrarão esta opção no 
portal do evento. 

Os discentes do IFBA, Campus Jequié deverão enviar junto ao 
resumo do experimento, um termo comprobatório de orientação 
devidamente assinado pelo (a) orientador(a) lotado no referido campus. O 
termo de orientação encontra-se no Anexo C deste edital. 

Toda correspondência relativa à submissão de experimentos, bem como, 
solicitação de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão 
Científica do Evento. 

As dúvidas referentes à apresentação de experimento deverão ser 
dirigidas ao endereço eletrônico da SECITEC e serão apreciadas pela  
Comissão Científica do Evento cientificasecitecifba@gmail.com. 

 
 

 
 
 

Jequié, 24 de agosto de 2019. 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA III SECITEC 
E-mail: cientificasecitecifba@gmail.com 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 

Site: https://even3.com.br/visecitec/ 

mailto:cientificasecitecifba@gmail.com
mailto:cientificasecitecifba@gmail.com
https://www.even3.com.br/visecitec/
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Anexo A - BAREMA DE AVALIAÇÃO DE 
EXPERIMENTOS 

PARECER CONFIDENCIAL 
 

Nº do trabalho: Exp.********************.doc
  

 

Área:
  

Título: 

CRITÉRIOS ANALISADOS 

Critério Pontuação Pontuação Obtida 

1. Embasamento Científico 0-20  

2. Uso Racional de Materiais 0-20  

3. Criatividade 0-20  

4. Inovação Tecnológica 0-20  

5. Relevância Social 0-20  

Total 100,0  

 
 
Parecer: 
( ) Favorável à publicação da forma como foi apresentado. 

( ) Favorável à publicação, observadas as correções e sugestões. 

( ) Desfavorável à publicação. 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

 
 

Jequié-BA, ____ de ___________ de 2019. 
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Anexo B - MODELO DO RESUMO DO EXPERIMENTO 

 

  Desenvolvimento de um protótipo de controle logístico de 
estoque utilizando plataforma de hardware/software livre com 
transmissão de dados via internet 

 

Fulana Beltrano Sicrano1,2; Beltrano Fulano Sicrano2,3; Nonono Fulano de Tal3; 

Nono Tal e Fulano4; Sicrana Nonono de Tal e Beltrano5
 

   1Acadêmica do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié; 2Bolsista da FAPESB; 
3Acadêmico  do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 4Docente do Curso Técnico em 

Eletromecânica, IFBA/Jequié,5Docente do Curso de Sistemas de Informação, UESB/Jequié. E-
mail: sicrana.nonono@ifba.br. 

 

   RESUMO 
O experimento consiste de um protótipo de controle logístico de estoque de 
materiais em uma empresa retífica de autopeças com uso de sensores ligados 
a um sistema que utiliza plataforma de hardware/software livre com transmissão 
de dados via internet. O objetivo do presente experimento foi avaliar as 
potencialidades do uso de sensores de presença de baixo custo associados a 
uma plataforma de hardware/software livre que permita a transmissão segura 
de dados via internet. Foi utilizado no experimento proposto sensores de 
presença magnéticos oriundos de sucata de empresas de segurança adaptados 
em circuitos desenvolvidos pelos próprios estudantes, cuja unidade de 
processamento central estava ligada à placa de prototipagem Arduino Mega 
2560. Foram desenvolvidos, a partir da plataforma livre escolhida, sistemas de 
controle de estoque em linguagem de programação apropriada e transmissão 
de dados via rede, com interface amistosa baseada em protocolos HTML. A 
transmissão de dados sem fio utilizou protocolo de segurança WPA2-PSK com 
velocidade de transmissão abaixo de 1 Mb. Os resultados do experimento 
mostraram-se promissores no que se refere ao controle do estoque de peças, 
capacidade de armazenamento de dados dos materiais estocados e 
possibilidade de atualização das informações em tempo real, o que permitiria a 
uma empresa de médio porte exercer maior controle de materiais com custos 
módicos e eficiência na gestão. 

 

  Palavras-chave: Arduino, baixo custo, controle de materiais, plataforma livre. 
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ANEXO C 
 
 

TERMO DE ORIENTAÇÃO 

 
 

Eu, ________________________________________________, 

docente do IFBA,  campus  Jequié,  inscrito  (a)  na  matrícula  SIAPE  

nº_________, declaro para os devidos fins que orientei os (as) discentes 

___________________________ 

 

na execução  do experimento intitulado

 

  

o qual submetemos à avaliação da Comissão Científica da IV Semana de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia do IFBA, Campus Jequié. 

 
Respeitosamente, 

 
 

Jequié-BA, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
 

 
 

Prof. (a) Fulano de Tal 
Docente IFBA Campus Jequié 


