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Edital para Submissão dos Trabalhos 

 
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 a comunidade científica, que estão abertas as inscrições de 
trabalhos científicos para o VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia 
IFBA-Campus Jequié com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza 
para o Desenvolvimento Sustentável”. As inscrições de trabalhos deverão 
ser realizadas exclusivamente no site do evento entre os dias 28 de agosto 
a 28 de setembro de 2019. 

 
I. Sobre o caráter do trabalho 

 
Os trabalhos deverão ser confeccionados sob a orientação docente 

(discentes do IFBA e acadêmicos) e/ou por profissional. Os trabalhos 
deverão ser confeccionados sob a forma de resumo expandido e versar 
sobre um tema cientificamente relevante e com uma abordagem 
contextualizada, resultante, sobretudo de pesquisas relacionadas à 
Ciência, Tecnologia e Inovação. O modelo para elaboração dos trabalhos 
encontra-se no Anexo A deste Edital. 

Cada autor principal poderá submeter no máximo dois resumos, 
sendo limitado o número de coautores a cinco. Os discentes do IFBA, 
Campus Jequié deverão enviar junto ao resumo expandido, 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. Os casos omissos a este Edital serão 
julgados pela Comissão Científica do Evento. 

 

II. Das Normas para os Resumos 

Expandidos Instruções 

Normativas Iniciais 

O texto do resumo deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, 
Palavras-chave, Título em Inglês, Abstract, Key-words, Introdução, 
Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos e 

Referências. O mesmo deve ser salvo em formato .doc Microsoft® Word® 
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2007 ou superior; ou ainda no formato LaTeX encaminhado salvo em 
PDF(Portable Document Format - Formato Portátil de Documento). A 
organização do texto deverá obedecer às normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) para apresentação de trabalho científico 
(ABNT. NBR-14724, 2011). 

O resumo expandido deverá ocupar, até quatro laudas, incluindo 
Texto e Tabelas e/ou Figuras (inserir somente quando absolutamente 
necessários ao entendimento do trabalho). O texto deverá ser formatado 
para um tamanho de página A4, com margens de 3 (três) centímetros 
superior e esquerda, e de 2 (dois) centímetros inferior e direita. Deve ser 
empregada fonte ARIAL, corpo 12, exceto no título (o qual deverá ser em 
corpo 14), espaçamento 1,5 entre linhas e justificado (vide Modelo no 
Anexo II). 

As citações de artigos, livros e referências eletrônicas (Referências) 
no texto devem seguir as normas vigentes da ABNT (ABNT. NBR-6023, 
2002). A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios 
estabelecidos nos Códigos Internacionais. Unidades e medidas devem 
seguir o Sistema Internacional (SI) (ABNT. NBR-14724, 2011). 

 
Título - deverá iniciar o texto do trabalho, com letras maiúsculas, utilizando 
fonte ARIAL, corpo 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 
palavras. Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os nomes 
completos dos Autores (orientados e orientadores), separados por ponto e 
vírgula, em fonte ARIAL, corpo 10, centralizados e grafados somente com 
as primeiras letras maiúsculas. Fazer chamada com número arábico 
sobrescrito para cada filiação distinta, após o último sobrenome de cada 
autor, para indicar o endereço institucional (centro, departamento, núcleos, 
laboratórios, grupos de pesquisa, etc.) e o endereço eletrônico (e-mail) do 
(a) orientador (a) correspondente. Os autores de uma mesma filiação (ou 
seja, discentes de mesmo semestre e curso) devem ser agrupados em um 
único índice. Serão considerados autores do trabalho aqueles que de fato 
participaram da elaboração do mesmo, ou seja, os orientados e 
orientadores. É vedado introduzir nomes alheios ao trabalho produzido. 
Caso haja colaboração efetiva que redundou em auxílio logístico à 
realização do trabalho, deverão ser feitos os devidos Agradecimentos. 

 
Resumo - deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, com 
breves informações claras e diretas sobre a justificativa, os objetivos, os 
métodos, os resultados e as 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 
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mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões em português relacionadas 
ao tema do trabalho, separadas por vírgula e que, preferencialmente, não 
devem estar presentes no “Título” (ABNT. NBR-6028, 2003). 

 
Abstract - o resumo em língua estrangeira poderá ser redigido em inglês, 
sendo este uma tradução fiel do resumo. As “Key-words” devem ser 
tradução por aproximação fiel das palavras-chave. 
 
Introdução - apresenta os conceitos elementares para compreensão 
temática e traz consigo a problematização, contextualização e relevância 
do estudo. Uma boa introdução deve ser clara, concisa, fazer uma breve 
revisão da literatura científica disponível, escrita de maneira fluente e 
interessante, impessoal, mas sem perder a essência e a marca do (a) 
pesquisador (a). O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho 
realizado. 

 
Metodologia - deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que 
o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados para a 
realização da revisão de literatura. 

 
Resultados e Discussão - deve conter os dados obtidos, podendo ser 
apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras, devendo estas 
ser utilizadas quando absolutamente indispensáveis para a compreensão 
do trabalho. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada 
com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, 
progresso na compreensão de fenômenos, aplicações e possíveis 
limitações do estudo realizado. 

 
Conclusão ou Considerações Finais - devem responder às questões da 
pesquisa, correspondentes aos objetivos e hipóteses, sendo breves e sem 
comentários adicionais. Podem ser apresentadas recomendações e 
sugestões para trabalhos futuros. 

 
Referências - devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no 
texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro(a) autor(a). Dois 
ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não 
devem ser abreviados. Referências eletrônicas e trabalhos publicados em 
anais de eventos devem ser limitados a 20% das Referências. As citações 
devem obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT (ABNT. NBR-6023, 2003). 
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Sobre Tabelas e Figuras 
 

As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) deverão 
ser apresentadas no final do resumo expandido, sendo elaboradas de 
forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser 
inseridas no texto e numeradas sequencialmente com algarismos arábicos. 
Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem 
negrito), o título deve ficar abaixo. 

Conforme o IBGE (1993) as tabelas devem ter um número em 
algarismo arábico, sequencial, inscritos na parte superior, à esquerda da 
página, precedida da palavra Tabela (ABNT. NBR-14724, 2011). O arquivo 
não deverá ultrapassar 2 MB. 

 
III. Da Forma de Apresentação 

 

Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster. Nomes dos 
autores: Citar logo após o título o nome completo sem abreviações. O nome 
do orientador deverá vir logo após o nome do primeiro autor e, na 
sequência, o nome dos demais participantes; nome da Instituição de 
Ensino, Pesquisa ou similar. Os pôsteres deverão ter 120 cm de altura por 
90 cm de largura. Todos os textos, Figuras e Tabelas deverão poder ser 
lidos a uma distância de 2 metros. Sugerimos então os seguintes tamanhos 
de letra: “Título” tamanho 44; “Nomes dos autores  e instituições” tamanho 
38; restante texto tamanho mínimo 22. Os (as) autores (as) (ou o(a) autor(a) 
principal) deverão estar, obrigatoriamente, junto aos seus pôsteres no 
horário determinado pela Comissão Científica do Evento, dia e hora 
estabelecidos após o aceite. Cabe lembrar que todos os trabalhos 
aprovados para a sessão deverão obrigatoriamente confeccionar seu 
pôster; exceto aqueles aprovados para apresentação oral. 

 
IV. A Forma de Seleção para Apresentação Oral - Sessão Comunicação 

Oral 
 

Os critérios de seleção dos trabalhos constam no Barema (Anexo B 
deste Edital). Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de 
exposição oral com tempo de explanação de 10 minutos, seguindo-se de 
um momento para arguição e discussão, que constará de 5 minutos. Os 
meios de divulgação do trabalho são de inteira responsabilidade de seus 
realizadores, devendo a mídia contendo a apresentação em formato .ppt 

(Microsoft® PowerPoint®) ou .pdf (Portable Document Format - Adobe® 
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Acrobat®) ser entregue com pelo menos com 1 (uma) hora de antecedência 
à Comissão Científica do Evento. 

 

V. Sobre a Forma de Submissão dos Trabalhos e Prazos 
 

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 II). 

Cada trabalho receberá notas mediante critérios estabelecidos no 
Barema, gerando assim a nota final. A seleção final dos trabalhos para 
apresentação oral ou pôster será classificatória em função das médias 
obtidas. Serão classificados para a sessão de apresentação oral aqueles 
trabalhos que obtiverem média maior ou igual a 9,0 pontos na avaliação 
dos dois pareceristas. Os demais trabalhos deverão ser apresentados na 
sessão de pôsteres. 

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. 

 

VI. 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 
IV SECITEC. 

 
VII. Sobre a premiação dos Trabalhos 

 
Serão premiados com menção honrosa os trabalhos científicos e 

experimentos que obtiverem as três (03) melhores notas concedidas pela 
banca examinadora. 

https://www.even3.com.br/visecitec/
mailto:cientificasecitecifba@gmail.com
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VIII. Instrumentos, Obras e Normas Brasileiras Referenciadas 

 
ABNT. NBR 10520: informação e documentação: citação em 
documentos. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 
ABNT. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos
 acadêmicos: apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. 
ABNT. NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação 
periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 5 p. 
ABNT. NBR 6023: informação e documentação: elaboração: referências. 
Rio de Janeiro, 2002. 24 p. 
ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. 
IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 
VIEIRA, S.; HOSSNE, S. Metodologia científica para a área de saúde. 
Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 
VII. Informações adicionais 

 
Os(a) autores(a) que necessitarem de comprovação escrita a 

respeito da seleção de trabalhos poderão encontrar esta opção no portal 
do evento. 

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

 
Jequié, 24 de agosto 
de 2019 

 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA II SECITEC 
E-mail: 

cientificasecitecifba@gmail.com 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 

EVENTO 

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

mailto:cientificasecitecifba@gmail.com
https://www.even3.com.br/visecitec/
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Anexo A - Modelo de Resumo Expandido 
 

Uso de software educativo na reabilitação de crianças atletas 
 

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 Fisioterapia, UESB/Jequié. E-mail: 
sicrana_nonono@ifba.br 

 

RESUMO 
Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 
bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 
blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 
blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 
bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 
blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 
blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 
bla bla blablabla. 
 

Palavras-chave: blablabla, bla, blablablabla, blabla. 
 
ABSTRACT – (Use of educational software in the rehabilitation of child 
athletes). Blablablation blablablation bla blablablablation blation tion 
blablablation blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablablation bla 
blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablablation bla 
bla blablablation blablablation bla blablablablation bla bla blablabla blablabla bla 
blablablablation bla bla blablablation blablablablation bla bla blablablation 
blablablation blablablation bla blablablabla bla bla blablablation blablabla bla 
blablablabla bla bla blablablation blablabla bla blablablablation bla bla blablabla 
blablablation bla blablablablation bla bla blablablation blablablation blation 
blablablablation blation bla blablablation. 
Key-words: blablablation, blation, blablablablation, blablation. 

mailto:sicrana_nonono@ifba.br
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INTRODUÇÃO 

 
Blábláblá blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 

blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 

blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 

2002; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO et al., 2008). 

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 

blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 

blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla (FISHMANN, 2007; 

SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO et al., 2008). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 

blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 

blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO 

et al., 2008). 

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 

blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla bla bla 

blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; AMARILO, 2005; SILVA PINTO et al., 
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2008). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 

blablabla blablabla (conforme Figura 1). Blablabla bla blablablabla bla bla 

blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 

2002; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO et al., 2008). 

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 

blablabla bla blablablabla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 

blablablabla bla bla blablabla (vide Tabela 1). Blablablabla bla bla blablabla 

blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 

blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO 

et al., 2008). 

 
CONCLUSÕES 

 
 

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla 

blablabla bla blablablabla. 
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Figura 1 - Gráfico com o percentual de satisfação do usuário. 
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 Tabela 1 - Resultados das avaliações físicas com os participantes da 
pesquisa. 

Tratamentos TCF (%) TR (%) I (%) 

Reabilitação convencional 61,75 39,13 78,33 

Reabilitação com software 62,87 91,66 59,01 

Terapia manual 40,99 47,27 65,41 
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Ultra-som 52,73 38,25 68,33 

 

 Eletro-estimulação 60,79 39,21 61,45  

 
TCF: taxa de condicionamento físico. TR: taxa de recuperação. 
I: índice de reincidência de lesão. 
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Anexo B - BAREMA 

PARECER CONFIDENCIAL 
 

Nº do trabalho: Trab********************.doc
  

 

Área:
  

 

Título: 

PARECER 

( ) Favorável à publicação da forma como foi apresentado. 

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

( ) Desfavorável à publicação. 

  

CRITÉRIOS ANALISADOS 

Critério Pontuação Pontuação Obtida 

1. Título Adequado 0-10  

2. Qualidade da Introdução 0-10  

3. Objetivo Claro 0-10  

4. Métodos Adequados ao 

Estudo Proposto 

0-10  

5. Análise e Discussão dos 

Dados da Pesquisa 

0-10  

6. Conclusão ou 

Considerações Finais 

0-10  

7. Apresentação nas Normas 0-10  

8. Referenciais Adequados 0-10  

9. Relevância Social 0-10  

10. Criatividade e Inovação 0-10  

Total 100,0  

 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 
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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 trabalho intitulado 

 

 

 

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

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

 
Respeitosamente, 
 

Jequié, 24 de agosto de 2019. 
 

 
 

 
Prof. (a) Fulano de Tal 

Docente IFBA Campus Jequié 


