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I MOSTRA CIENTÍFICA DO CÂMPUS AVANÇADO SÃO LOURENÇO DO OESTE

A “I Mostra Científica” do Câmpus Avançado São Lourenço do Oeste é um evento que tem
por finalidade expor os trabalhos frutos de projetos e atividades desenvolvidas no câmpus do
IFSC em São Lourenço do Oeste, no âmbito do ensino, da pesquisa, e da extensão. Neste
ano, ocorrerá de 25 a 29 de outubro de 2021 e contará com a participação de estudantes,
servidores e comunidade da microrregião AMNoroeste de Santa Catarina, sob a coordenação
de uma Comissão Organizadora.

1 DOS OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GERAL
O presente documento regulamenta a “I Mostra Científica” do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC Câmpus Avançado São Lourenço do Oeste.
Tal atividade, incorporada à rotina dos cursos ofertados, têm importância estratégica para a
integração ensino-pesquisa-extensão.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Popularizar o conhecimento e a produção científica com a comunidade em geral,
principalmente os mais jovens;

•

Apoiar projetos que estimulem os cursos do Câmpus Avançado São Lourenço do
Oeste a desenvolverem trabalhos de pesquisa e extensão dentro de práticas didáticopedagógicas inovadoras;

•

Contribuir para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nos cursos
regulares do IFSC;

•

Contribuir para o aumento da participação da nossa comunidade acadêmica em
atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e transferência de
tecnologia.
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2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições para o evento estarão abertas do dia 11/10/2021 ao dia 20/10/2021 e
deverão ser feitas no site https://www.ifsc.edu.br/snct/slo.
2.2 O participante poderá se inscrever em uma das duas modalidades de inscrição: ouvinte
ou apresentador de trabalho.
2.3 Caso o participante opte pela inscrição com submissão de trabalhos, deverá anexar o
resumo conforme as instruções fornecidas pela plataforma no momento da inscrição.
2.4 Poderão submeter trabalhos no evento:
a) estudantes bolsistas e voluntários que estejam devidamente vinculados aos projetos
de ensino, pesquisa ou extensão, cadastrados nos Editais de Fomento Interno ou
Externo, Fluxo Contínuo, aprovados, em andamento ou concluídos;
b) estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos, superior ou
especialização lato sensu do IFSC Câmpus Avançado São Lourenço do Oeste;
c) estudantes vinculados a projetos integradores do IFSC Câmpus Avançado São
Lourenço do Oeste, em andamento ou concluídos;
d) servidores do IFSC Câmpus Avançado São Lourenço do Oeste.
2.5 Será permitida a inscrição de até 1 (um) trabalho por autor e haverá limites de (4) quatro
coautorias.
2.6 O estudante responsável pela submissão do trabalho deverá ser autor e também o
encarregado pela comunicação com a Comissão Organizadora.
2.7 Os demais autores e o orientador/coorientador, se optarem por participar do evento,
deverão realizar a inscrição como ouvinte.
2.8 É de responsabilidade do coordenador/orientador do projeto de pesquisa, extensão e/ou
ensino orientar o estudante na elaboração e submissão do trabalho.

3 DOS RESUMOS

3.1 O autor deve utilizar o campo específico do item 2.1 para a submissão do resumo,
observado o limite máximo de 1500 caracteres (com espaços), conforme ANEXO I.
3.2 O autor deve indicar até três expressões ou palavras que sintetizem o objeto do trabalho
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e que permitam a posterior localização do resumo em bases de dados, separadas por ponto
e vírgula.
3.3 O autor deve informar as principais referências bibliográficas com limite mínimo de 1
referência e máximo de 4.
3.4 Além do resumo e referências, deverão ser informados os coautores do trabalho e o
orientador, se houverem.
3.5 No Resumo (ANEXO I), deve-se indicar a modalidade à qual pertence o trabalho (Ensino,
Pesquisa ou Extensão).
3.6 Após a inscrição, a proposta será submetida à comissão de avaliação, não sendo possível
ao autor efetuar alterações.

4 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 A homologação das submissões dos trabalhos para o evento será realizada pela
Comissão Organizadora no site https://www.ifsc.edu.br/snct/slo.
4.2 A divulgação das apresentações aceitas será realizada até dia 22/10/2021.

5 DAS APRESENTAÇÕES

5.1 Todos os trabalhos selecionados serão apresentados na modalidade oral, sendo
permitidos até 02 (dois) apresentadores por trabalho.
5.2 Os autores poderão utilizar o Modelo de Apresentação de Slides do IFSC disponível em:
https://www.ifsc.edu.br/documentos-uteis.
5.3 O tempo de apresentação oral é de 10 minutos, serão disponibilizados mais 5 minutos de
debates sobre o trabalho conduzido pela Banca Avaliadora da Sessão Técnica, designada
pela Comissão Organizadora.
5.4 As apresentações ocorrerão via webconferência institucional, em endereço divulgado até
a data da apresentação.
5.5 É de responsabilidade do coordenador/orientador do projeto de pesquisa, extensão e/ou
ensino orientar o estudante na elaboração da apresentação do trabalho.
5.6 A cada apresentador será facultado a opção de divulgação posterior da apresentação no
nosso canal do Youtube.
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6 DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
6.1 Serão avaliadas as apresentações orais dos trabalhos de Ensino, Pesquisa, Extensão
conforme critérios apresentados na Ficha de Avaliação (Anexo II).
6.2 Cada participante ouvinte receberá um certificado referente à Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia (SNCT) organizada pelo Câmpus Avançado São Lourenço do Oeste, no qual
constará a carga horária de todo o evento e será observada a participação em 75% das
atividades correspondentes.
6.3 Os apresentadores, coautores e orientadores receberão certificados correspondentes ao
papel que desempenharem, além disso serão certificados em relação à participação da SNCT.
6.4 Serão emitidos certificados aos avaliadores dos trabalhos.
6.5 A comissão avaliadora concederá “Certificado de Trabalho Destaque” para os trabalhos
que obtiverem melhores avaliações em cada uma das três modalidades: Pesquisa, Ensino,
Extensão.
6.6 Os Resumos da “I Mostra Científica” do Câmpus Avançado São Lourenço do Oeste serão
publicados em obra virtual, com registro.
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Marina Geremia
Coordenadora do Evento
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Fabiano Matos
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Docente
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Docente
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ANEXO I
Modelo de Resumo

TÍTULO1
(FONTE ARIAL 12, CENTRALIZADO, EM NEGRITO, ESPAÇAMENTO 1,5)
[espaço simples]
Primeiro Autor2
Segundo Autor3
Terceiro Autor4
Quarto Autor 5

Resumo:
Máximo de 500 palavras, sem parágrafo e sem citações bibliográficas. Deverá conter uma introdução,
o objetivo da proposta, a metodologia e apontar os resultados. Fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento
1,0 (simples).

Palavras-chave: palavra-chave; palavra-chave; palavra-chave.
[Identificação de até três expressões ou palavras que sintetizem o objeto do trabalho e que permitam a
posterior localização do resumo em bases de dados, separadas por ponto e vírgula].

1

Projeto apresentado como requisito para conclusão da disciplina de Projeto Integrador do
curso técnico xxxx do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina / Câmpus
São Lourenço do Oeste (2021). Ou Projeto de Pesquisa desenvolvido no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina / Câmpus São Lourenço do Oeste (2021). Ou Projeto de
Extensão desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina /
Câmpus São Lourenço do Oeste (2021).

2

Docente na área de xxxxxx do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina / Câmpus São Lourenço do Oeste. E.-mail xxxxxxxx@ifsc.edu.br
3

Docente na área de xxxxxx do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina / Câmpus São Lourenço do Oeste. E.-mail xxxxxxxx@ifsc.edu.br
4

Discente do curso Técnico em xxxxxx do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina / Câmpus São Lourenço do Oeste. E.-mail: xxxxxxxxxxx
5

Discente do curso Técnico em xxxxxx do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina / Câmpus São Lourenço do Oeste. E.-mail: xxxxxxxxxxx
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ANEXO II
Modelo de Ficha de Avaliação Apresentação Oral
Modalidade do trabalho: ( ) Ensino ( ) Pesquisa ( ) Extensão
1. Nome do apresentador:
___________________________________________________________________
2. Nome do orientador:
______________________________________________________________________
3. Título do trabalho:
________________________________________________________________________
Observações: notas com números inteiros. O tempo de apresentação é de até 10 minutos.
Critérios

Pontuação (de 0 a 10)
NA APRESENTAÇÃO

1. Clareza
2. Sequência lógica
3. Materiais e recursos utilizados
4. Postura do apresentador
ESTRUTURA DO TRABALHO NA APRESENTAÇÃO
1. Justificativa e objetivos
2. Fundamentação teórica
3. Metodologia
4. Resultados/conclusão
5 Considerações finais
6. Distribuição adequada do conteúdo ao tempo disponível.
NOTA FINAL

Assinatura do Avaliador: _____________________________________________
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