
                                                                                                                                                                                                            

7ª SECITEC - 2019 

Seminário de Comunicação de trabalhos de pesquisa e 
extensão desenvolvidos no IFG Câmpus Anápolis 

BBiiooeeccoonnoommiiaa::  DDiivveerrssiiddaaddee  ee  RRiiqquueezzaa  ppaarraa  oo  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSuusstteennttáávveell  

  
 

 
 
 

Regulamento – Seminário de Comunicação de trabalhos de pesquisa e 
extensão desenvolvidos no IFG Câmpus Anápolis 

 
 

Será realizada, no dia 16/10/2019, dentre outras atividades da 7ª SECITEC do IFG Câmpus 

Anápolis, Seminário de Comunicação de trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos no 

câmpus. 

 
1. Quem pode participar? 

- Todos os servidores e estudantes do câmpus, que participaram (e participam) de 

ações de pesquisa, ensino e extensão poderão submeter os seus trabalhos. 

 

2. O que é preciso fazer? 

- Elaborar um resumo do trabalho que será apresentado, seguindo modelo no formato de 

resumo expandido (ANEXO A) ou relato de experiência (ANEXO B).  

 

- Enviar um arquivo no formato PDF (Portable Documents Format) SEM IDENTIFICAÇÃO 

dos autores para avaliação da comissão cientifica e outro arquivo no formato PDF COM 

IDENTIFICAÇÃO para a publicação nos anais do evento. 

 

- Apresentar o trabalho através de comunicação oral por meio de slides durante a SECITEC 
no dia 16/10/2019, no horário e local especificados na programação. 
 
 

3. Sobre o resumo 

- O resumo deverá ser enviado por meio da plataforma GCISUB, disponível no link 
https://computacaoifg.com.br/gcisub/index.php/secitecana/submission/wizard 
no período de 23/09/2019 a 11/10/2019. Deverá ser realizado um cadastro para iniciar o 
processo de submissão.  
 

- Destaca-se que os autores deverão submeter os seus textos já revisados para publicação, 
sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo submetido, bem como a conformidade 
do texto ao padrão culto da língua portuguesa. 
 

4. Sobre o resultado dos trabalhos  

- Os trabalhos submetidos serão avaliados como aprovados ou reprovados para a 
apresentação e publicação nos Anais. 
 

- A lista dos trabalhos a serem apresentados e publicados nos Anais será divulgada até o 
dia 14/10/2019.  
 
 

5. Sobre a apresentação do trabalho 
 

- Ocorrerá no dia 16/10/2019, das 09h45 às 12h30, no mini auditório (MM3), bloco 600. 

https://computacaoifg.com.br/gcisub/index.php/secitecana/submission/wizard
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- Os trabalhos serão apresentados no formato de comunicação oral através de slides; 

- As sessões serão distribuídas por áreas/subáreas no tempo máximo de 10 minutos, 
seguido de 5 (cinco) minutos para discussão. 

- Será disponibilizado na sala equipamento de projeção de multimídia e computador. O 
apresentador deverá obrigatoriamente trazer o seu arquivo digital em formato PDF e 
entregá-lo no início da sessão ao coordenador da sala. Outros equipamentos especiais 
deverão ser providenciados pelo apresentador/orientador.  

- Na sala haverá um coordenador de sessão, a ser definido pela Comissão Científica do 
evento.  

- Caso haja a aprovação de número superior a 20 trabalhos, estes serão apresentados no 
dia 16/10/2019, no período vespertino, das 14 às 16h, no mini auditório (MM3), bloco 600. 

 
 

6. Que tipo de trabalho de pesquisa pode-se apresentar? 
 

1. Pesquisa  

- PIBIC/PIBIC-Af  

- PIBITI  

- PIBIC-EM 

- PIVIC  

- Cadastro de Projeto de Pesquisa  

- Projetos de Pesquisa de Pós-Graduação 
 

2. Ensino  

- PIBID 

- Programas institucionais de Ensino  

- Projetos de Ensino  

- Outros trabalhos acadêmicos de Ensino 
 

3. Extensão  

- Projetos de Extensão 

- Cursos de Extensão/FIC  

- Projetos Institucionais de Extensão  

- Mulheres Mil  

- PRONATEC  

- Eventos 
 
 

7. Como os trabalhos serão avaliados? 

- A avaliação acontecerá por meio de uma comissão científica avaliadora constituída. 
 
 

8.  Premiação 

- Os três primeiros trabalhos classificados serão premiados com menção honrosa e 
divulgados nas redes sociais do IFG – Anápolis. 

 
 

9. Em casos de dúvida sobre os trabalhos, a quem recorrer? 

- Aos professores organizadores desta sessão: Maria de Oliveira Vaz dos Santos, Arianny 
Grasielly Baião Malaquias, Thiago Cardoso de Deus. Pelos e-mails: maria.vaz@ifg.edu.br, 
arianny.malaquias@ifg.edu.br, thiago.deus@ifg.edu.br, 

mailto:maria.vaz@ifg.edu.br
mailto:arianny.malaquias@ifg.edu.br
mailto:thiago.deus@ifg.edu.br
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ANEXO A – MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 
 

TÍTULO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE: ARIAL, TAMANHO 14; 

CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES, ESTILO NORMAL 

(máximo 20 palavras com até 120 caracteres) 

Nome do/a Bolsista – e-mail  

IFG/Nome do Câmpus  

 

Nome do/a orientador/a – e-mail  

IFG/Nome do Câmpus  

 

Nome do Programa (Ex.: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC) 

 

O resumo expandido deverá ser escrito em fonte arial, tamanho 12, justificado, espaço 
simples, estilo normal. Deverá apresentar os seguintes tópicos: Introdução, Problema de 
pesquisa ou Contextualização da Proposta de Ensino ou Extensão, Objetivos Geral e 
Específicos, Metodologia ou Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Figuras e 
Gráficos centralizados, Legenda centralizada em fonte arial, tamanho 10, Referências 
Bibliográficas de acordo com as normas da ABNT. Máximo: 2 páginas. 
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ANEXO B – RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

TÍTULO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE ARIAL, TAMANHO 14; 

CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES, ESTILO NORMAL 

(máximo 20 palavras com até 120 caracteres) 

Nome do/a Bolsista – e-mail  

IFG/Nome do Câmpus  

 

Nome do/a orientador/a – e-mail  

IFG/Nome do Câmpus  

 

Nome do Programa (Ex.: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC) 

 

O texto do relato de experiência deverá ser escrito em fonte arial, tamanho 12, justificado, 
espaço simples, estilo normal. Deverá apresentar os seguintes tópicos: Introdução, 
Desenvolvimentos e Considerações. Figuras e Gráficos centralizados; Legenda 
centralizada, em fonte arial, tamanho 10; Referências Bibliográficas de acordo com as 
normas da ABNT. Máximo: 2 páginas. 
 
 


