
Normas para a submissão de trabalhos para a XI Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Ifes Campus de Alegre – 2019 

 

 

1. Período para Submissão de projetos/atividades: 

De 16 de setembro a 04 de outubro de 2019. 

 

2. Modalidades de apresentação de trabalho na SNCT 2019: 

2.1. Mostra Tecnológica - Deverão ser inscritos projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e 

metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e 

apropriadas por ela, dentro da temática do evento, Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o 

Desenvolvimento Sustentável. 

2.2. Atividades Científicas - atividades como projetos de pesquisa, extensão e TCC’s desenvolvidos no 

Campus.  

2.3. Apresentação cultural ou artística - é uma apresentação para o público que pode ser de vários tipos 

e modalidades como: dança, teatro, música, exibição de habilidades comunicativas e esportivas, 

exposição de artes, entre outros. Nesta atividade a participação do público se dá somente como 

espectador. 

 

3. Regras gerais de submissão: 

3.1. Somente serão aceitas inscrições dentro do prazo acima estabelecido; 

3.2. Alunos dos cursos técnicos integrados, da mesma série, devem formar equipes não inferiores a 15 

participantes (equipes com número inferior de participantes serão analisados pela Comissão), sob 

orientação de um ou mais docentes. Os alunos serão responsáveis pela inscrição e submissão do 

resumo e banner das atividades propostas. 

3.3. A partir das inscrições das atividades como projetos e TCC’s desenvolvidos por alunos dos cursos 

superiores do Campus, a comissão irá organizar os grupos por áreas afins. 

3.4. Qualquer material consumido nas atividades propostas, bem como a impressão dos banners 

(formato de papel), deve ser fornecido pelos proponentes. 

3.5. A inscrição no evento somente será confirmada após o envio do resumo e do banner, conforme 

cronograma. 

 

4. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 

16/09 a 04/10 Inscrições de atividades 

07/10 a 14/10 Submissão dos resumos e banners 

16/10 Divulgação das inscrições 

21 a 25 de outubro XI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

 

5. Outras informações: 

O Ifes Campus de Alegre disponibilizará a infraestrutura do evento: stands, mesas, cadeiras, Datashow, 

computador, som, tela de projeção e outros de estrutura, para uso exclusivo nas dependências do evento 

e conforme disponibilidade orçamentária. Na submissão existe um campo para descrição do que será 

necessário para a realização das atividades/projetos, onde será possível ser solicitado outros itens que 

poderão ou não ser atendidos, conforme disponibilidade da instituição. 


