
  

Colegas do IFBA, 

O Grupo de Estudo e Pesquisa de Inovação em Organizações (GEPIO) anuncia o lançamento do II SeDICon - 

Seminário de Difusão e de Integração de Conhecimento: teses e dissertações dos Campi do IFBA, para o qual 

temos a honra de convidá-los a participar. 

A primeira edição ocorreu em 2018, no Campus Salvador. Nesta edição, o II SeDICon será realizado em ambiente 
virtual, das 10 às 12h e das 14 às 16h, nos dias 23 e 24/11/2021, via plataforma Stream Yeard, com transmissão 
via Youtube, em oito blocos de Apresentações, de uma hora cada, totalizando 16 horas de evento. Além do 
formato virtual, o Seminário amplia a participação para docentes e técnicos-administrativos de todos os Campi 
do IFBA, para submeter suas respectivas Teses e Dissertações e disponibilizará todos os conteúdos das 
apresentações via TV IFBA, ou site específico, para o livre acesso da comunidade externa.  
 

A Comissão Organizadora selecionará para apresentação no evento 35 trabalhos acadêmicos dos servidores do 
IFBA, inéditos no SeDICon, sendo 20 Teses e 15 Dissertações, considerando a ordem de inscrição, a diversidade 
de áreas do conhecimento e o envio da gravação prévia do trabalho até 31/10/2021. Tal qual o I SeDICon, cada 
autor pré-inscrito deverá enviar à Comissão Organizadora, até 17 de novembro de 2021, um Artigo Síntese inédito 
do seu trabalho ou parte dele (link 2 abaixo), que poderá integrar um E-book a ser publicado após o 
evento, previsto para até 31 de março 2022. A inscrição autoriza automaticamente a veiculação das imagens do 
Autor/Apresentador nas redes sociais do Seminário. 

O evento tem como Objetivo Geral fomentar um processo de interlocução e intercâmbio entre os pesquisadores 

do IFBA, tendo como foco o processo de geração e difusão do conhecimento construídos nos programas stricto 

sensu. Assim, visa oferecer elementos para a compreensão da complexidade dos processos de geração e difusão 

do conhecimento e seus impactos na sociedade, e se propõe a atingir os seguintes resultados: (i) reunir e 

promover intercâmbio entre especialistas reconhecidos e novos pesquisadores atuantes no IFBA; (ii) comunicar 

os resultados de trabalhos e/ou pesquisas desenvolvidas por esses especialistas e pesquisadores; (iii) refletir a 

respeito de experiências relacionadas à aplicação de suas pesquisas; (iv) debater, sob o ângulo da geração e 

difusão dos saberes, questões de relevo na atual conjuntura no campo da educação, inovação, 

empreendedorismo, boas práticas; (v) estimular que o IFBA se torne um espaço de debate, reflexão e intercâmbio 

entre profissionais da pesquisa 

As apresentações serão estruturadas de acordo com o modelo de apresentação própria, a ser divulgado pelo 
GEPIO, e será constituída por dois tipos de atividades: 

• Gravação prévia e envio das Apresentações: segundo formato padronizado, com duração em 
aberto (recomenda-se em até 25’), disponibilizadas pelos autores via Youtube, através dos respectivos 
links dos Organizadores do II SeDICon, até 31 de outubro 2021. Esses links com as apresentações mais 
detalhadas, previamente gravadas, ficarão disponíveis e serão divulgados antes do evento, via site do II 
SeDICon e/ou TV IFBA, assim como a gravação durante o evento. 

 

• Nos dias do evento, os resumos das teses e dissertações serão apresentados de forma sincrônica pelo 
autor em até 7’, quando pode haver interação ao vivo com o público assistente e o autor através de uma 
mesa redonda virtual, após as cinco apresentações do respectivo bloco. Portanto, torna-se 
imprescindível a participação virtual síncrona de cada Autor/Apresentador no seu Bloco de apresentação, 
que terá duração de uma hora. 

O período de pré-inscrição será de 27/09 a 15/10/2021, exclusivamente através do link: https://bit.ly/3nyakSr   

                

Link2 – Template do Artigo síntese do trabalho ou parte dele: https://bit.ly/3hAL6ij 

Informações adicionais pelo email: gepio.ssa@ifba.edu.br 
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