
EDITAL Nº 01/2022 (retificado em 3 de setembro de 2022)

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
200 ANOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

20 A 22/10/2022

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, 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

2.1. O trabalho deverá ser essencialmente prático, concreto e demonstrativo, elaborado pela equipe e orientado

por, no mínimo, 1 (um) professor, seguindo as seguintes diretrizes:

a) Atender aos objetivos do Edital;

b) Contemplar o tema do evento: Ciência, Tecnologia e Inovação.

3. DAS REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Os alunos do ensino médio da Modalidade Integrada (1º, 2º, 3º e 4º ano) deverão participar do evento com

apresentação de 1 (um) trabalho em equipe, com valor de 1,5 ponto na III unidade.

3.2. Os alunos dos Cursos de Engenharia Mecânica e Licenciatura em Eletromecânica poderão participar com

apresentação de 1 (um) trabalho,  opcionalmente, e neste caso, terão de 0 a 1 ponto extra nas disciplinas.

3.3. Cada equipe apresentará 1 (um) trabalho ou 1 (uma) atividade prática;

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

de 1 (um) professor do IFBA, podendo haver coorientador (técnico ou professor, do IFBA ou externo);

3.5. Conteúdos plagiados ou copiados estão sujeitos a desclassificação e nota 0,0 (zero);

3.6. Os estudantes de uma mesma equipe não podem ser de séries e cursos diferentes;

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



4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES

4.1. As equipes devem escolher o orientador e o coorientador (opcional) e fazer a pré-inscrição com o envio da

Ficha de Inscrição (Anexo I) preenchido até o dia 18/09/2022, através do e-mail comissaosct@gmail.com;

4.2. Os títulos e resumos dos projetos aprovados serão divulgados no pavilhão acadêmico do IFBA – Campus

Simões Filho e no site do Campus no dia 23/09/2022, pela Comissão Organizadora SNCT-2022;

4.3. Os projetos poderão ser aprovados sem alterações, aprovados com alterações necessárias ou reprovados por

não cumprimento de prazo e dos critérios estabelecidos neste Edital;

4.4. As equipes cujos projetos forem reprovados terão nota 0,0 (zero) no evento.

5. DO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

5.1. O orientador e o coorientador deverão acompanhar e orientar suas equipes na elaboração da Ficha de

Inscrição (Anexo I) e no desenvolvimento do plano de trabalho, através de reuniões periódicas com os

líderes/integrantes das equipes.

6. DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO

6.1. Os trabalhos deverão ser apresentados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos dias 20 a 22/10/2022

em uma das formas a seguir:

a) Pôster;

b) Apresentação oral com slides, podendo ter apresentação de protótipos ou trabalhos práticos.

7. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

7.1. Os trabalhos serão avaliados por Banca Avaliadora formada por, no mínimo, 3 (três) professores, podendo o

orientador participar da avaliação.

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ITENS AVALIADOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA
(INTEGRADO)

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

(GRADUAÇÃO)
APRESENTAÇÃO 1,5 1,0
Em relação ao conteúdo, o trabalho foi apresentado com clareza e
segurança?

0,2 0,1

Visualmente, a apresentação está legível e organizada? 0,2 0,1

Foi apresentado o resumo do trabalho? 0,1 0,1

A introdução se baseia/cita referências bibliográficas? 0,2 0,2

O(s) objetivo(s) do trabalho foram apresentados? 0,1 0,1

A metodologia foi apresentada detalhadamente? 0,2 0,1

Os resultados obtidos foram discutidos e fundamentados? 0,2 0,1

Foram apresentadas as conclusões do trabalho? 0,2 0,1

Foi apresentada a lista de referências? 0,1 0,1
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os casos omissos e não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora da SNCT-2022;

9.2. Dúvidas entrar em contato com o e-mail da Comissão Organizadora da SNCT-2022: comissaosct@gmail.com.

Simões Filho, 27 de agosto de 2022

Comissão Organizadora da SNCT-2022
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SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
200 ANOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

20 A 22/10/2022

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

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, de forma sucinta e breve, fundamentação teórica, objetivos, metodologia e resultados esperados)


