
DIA C DA CIÊNCIA / SECITEC

Informações Gerais

Cada inscrição dá direito a submissão de um único trabalho que deve ser redigido
em  português,  obedecendo  as  normas  do  modelo  de  resumo.  Toda  produção
técnico/científica/educacional  deve  ser  apresentada  no  dia  25  de  outubro  de  2017,
independente se já foi apresentado em outro evento. O importante é que siga as normas
do resumo para que possa ser avaliado pela comissão científica.

Os avaliadores (Docentes e TAEs) deverão fazer inscrição de 05 a 11 de outubro
de 2017.

A data limite para a submissão de resumos é 15 de outubro de 2017.
Os resumos serão avaliados e pontuados por pelo menos 3 avaliadores. Os 3

(três)  resumos  com  maior  nota  receberão  premiação  certificada  na  solenidade  de
fechamento.

O resultado com a homologação dos resumos aceitos será publicado até dia 23
de outubro de 2017.

Todos os trabalhos aprovados, sem exceção, deverão ser apresentados na forma
de  painéis  no  horário  estabelecido  pela  Comissão  Organizadora  do  evento,  que  será
divulgado na plataforma do SUGEP.

Instruções para a Elaboração e Submissão do Resumo

Para  obter  o  modelo  do  resumo,  que  deve  ser  utilizado  para  submissão  de
trabalho  para  o  Dia  C  da  Ciência/Conhecendo  o  IFG-Câmpus  Luziânia,  verificar
documentos anexos.

A submissão dos Resumos deverá ser feita pela plataforma SUGEP, executada
pelos servidores orientadores. Poderão ser submetidos trabalhos vinculados as atividades
de Ensino, Pesquisa e Extensão do Câmpus. Durante a submissão, o servidor orientador
deverá indicar a Grande Área e a área de conhecimento do trabalho, além disso, deverá
ser informado se o trabalho já foi apresentado em outro evento.

Os resumos devem ser submetidos no formato PDF

Instruções para Elaboração dos Painéis

* Tamanho padrão: 0,90m (largura) x 1,00m (comprimento) impressos em papel ou lona.
Em hipótese alguma a largura poderá ultrapassar 0,90m, pois significa entrar no espaço do
painel do vizinho. O painel deve ser elaborado de acordo com o Modelo de Painel;
* Todos os painéis devem conter o e-mail do primeiro autor, bem como do autor de 
correspondência;
* Todos os trabalhos deverão ser pendurados no suporte de painéis com uma hora de 
antecedência;
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* Um bom painel deve conter os seguintes itens:
- Introdução
- Objetivos do trabalho
- Materiais e métodos: ilustrada com esquemas, figuras, gráficos, etc
- Resultados e discussão: ilustrada com tabelas, esquemas, figuras, gráficos, etc
- Conclusão
- Referências: lista selecionada de referências, tipicamente até cinco
- Agradecimentos: utilizar logos das agências de fomento e instituições de ensino e 
pesquisa.
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