MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Pró-Reitoria de Extensão

EDITAL DE EXTENSÃO Nº 14/2015

PROCESSO SELETIVO PARA II SEMANA ACADÊMICA DO CAMPUS MESQUITA
PROMOVENDO O DEBATE CIENTÍFICO E CULTURAL NA BAIXADA FLUMINENSE
A Pró-Reitora de Extensão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital para a inscrição de trabalhos na
II Semana Acadêmica no IFRJ/campus Mesquita.
1. DAS NORMAS GERAIS
1.1.

A II Semana Acadêmica no IFRJ/campus Mesquita é um evento que se constitui da
apresentação dos resultados de projetos de pesquisa e/ou relatos de experiência de tema
teórico ou prático, nas diversas áreas do conhecimento a fim de contribuir para a
construção e divulgação dos conhecimentos, propiciando diálogo entre Ensino, Pesquisa e
Extensão e a articulação com a comunidade interna e externa.

1.2.

O evento será aberto a participação de docentes, alunos e demais pesquisadores de outras
Instituições de Ensino. Todos os trabalhos apresentados serão certificados, desde que
sigam as normas descritas no referido edital.

1.3.

A II Semana Acadêmica no IFRJ/campus Mesquita será realizada na Escola Municipal
Cruzeiro do Sul, nos dias 18 e 19 /11/2015, no período de 09h00min as 17h00min.

1.4.

A Escola Municipal Cruzeiro do Sul localiza-se na Rua Elpídio - Cruzeiro do Sul,
Mesquita - RJ, 26551-061.

1.5. A programação completa do evento será disponibilizada no sítio institucional
http://www.ifrj.edu.br/node/328
2. DOS OBJETIVOS
2.1. A Semana Acadêmica no IFRJ/campus Mesquita é um evento de cunho acadêmico e cultural
que tem por objetivo:
- incentivar o desenvolvimento da atividade científica e cultural no campo do ensino, da
pesquisa, da extensão por alunos, docentes e técnico-administrativos;
- propiciar a integração entre pesquisadores e alunos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) com a comunidade local;
- divulgar a produção científica e cultural do IFRJ/campus Mesquita e também de outras
instituições de Ensino Fundamental, Médio e Superior da região da Baixada Fluminense;
- possibilitar a troca de experiência e de informações entre a comunidade interna e externa;
- promover a iniciativa, a criatividade, a curiosidade e o interesse pela Ciência, Tecnologia
e Cultura;
- estimular à discussão crítica da pesquisa científica e cultural.
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3. DA INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição no Evento, como ouvinte ou como autor, dar-se-á exclusivamente por meio de
preenchimento do formulário eletrônico, não havendo cobrança de taxas para inscrição.
3.2. O período da inscrição será de 04/08/2015 a 30/09/2015.
3.3. A submissão de resumo ou trabalho completo deverá ser realizada, exclusivamente, por meio
de preenchimento do formulário eletrônico, disponível em http://www.ifrj.edu.br/node/328. É
importante selecionar a modalidade de apresentação (comunicação oral ou pôster).
3.3.1. No ato da inscrição deverá ser anexado o resumo ou trabalho completo, cujo modelo
encontra-se Anexo I deste Edital.
3.4. O arquivo do resumo ou trabalho completo deverá ser em formato “.pdf” e identificado com o
nome do primeiro autor (Exemplo: “JoaoMiguelNunes.doc”). Caso o autor submeta mais de um
trabalho, será necessário distinguir os arquivos, numerando-os.
3.4.1. Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no Evento. A inscrição dos demais autores
não é automática, necessitando a inscrição por meio de preenchimento do formulário eletrônico
como no item 3.1.
3.4.2. O resumo ou trabalho completo serão publicados nos Anais do Evento.
3.5. As informações solicitadas para o resumo são as descritas abaixo:
Título: deve ser claro e conciso para permitir a pronta identificação do conteúdo do trabalho.
Título em Português, em letras maiúsculas, centralizado, em negrito, fonte Times New Roman,
tamanho 14.
Autores: Fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhado à direita, com espaço simples, estilo
normal, com respectivas instituições e endereços eletrônicos de contato.
Resumo: O texto deve ser claro, seqüencial, parágrafo único, sem divisão de tópicos (sem incluir
referências bibliográficas), com 300 a 500 palavras. Fonte tipo Times New Roman, tamanho 12,
justificado.
Palavras-chave: 3 a 5 palavras escritas em minúsculas, separadas por ponto e vírgula, que
identificam os elementos principais do texto.
Eixo Temático: Ensino; Formação Inicial e Continuada de Professores; Produção da Cultura;
Educação Ambiental; Divulgação Científica; Ciência e Arte; Educação em ciências em espaços de
Educação não formal; Educação Profissional técnica e tecnológica; Ciência, Tecnologia e
Sociedade.
Financiamento: CNPq, IFRJ e/ou outro se houver.
3.6. As informações solicitadas para o Trabalho Completo são as descritas abaixo:
Título: Título em Português, em letras maiúsculas, em negrito, fonte Times New Roman, tamanho
14.
Autores: Fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, alinhado à direita, com respectivas
instituições e endereços eletrônicos de contato
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Texto: espaço simples, estilo normal, fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, justificado. O
texto deverá explicitar objetivos, metodologia, problemática desenvolvida, os resultados da
pesquisa e referências bibliográficas. O corpo total do trabalho deve ser apresentado entre 08 a 15
laudas.
Palavras-chave: 3 a 5 palavras escritas em minúsculas, separadas por ponto e vírgula, que
identificam os elementos principais do texto.
Eixo Temático: Ensino; Formação Inicial e Continuada de Professores; Produção da Cultura;
Educação Ambiental; Divulgação Científica; Ciência e Arte; Educação em ciências em espaços de
Educação não formal; Educação Profissional técnica e tecnológica; Ciência, Tecnologia e
Sociedade.
Financiamento: CNPq, IFRJ e/ou outro se houver.
3.7. O comitê científico analisará os resumos e trabalhos completos com os critérios descritos no
item 3.5 e 3.6, cabendo revisão por parte de seus autores quando o parecer indicar essa
necessidade.
3.8. Os resumos e trabalhos completos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores.
Eventuais erros gramaticais serão considerados na avaliação dos trabalhos.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
4.1. Os trabalhos serão apresentados na modalidade pôster ou comunicação oral.
4.2. O trabalho na modalidade pôster deve ser confeccionado com dimensões máximas de 90cm
(largura) x 120cm (altura).
4.2.1. No dia da apresentação dos trabalhos, no horário e local que será informado no sítio do
IFRJ, pelo menos um dos autores deverá estar presente com a finalidade de interação com o
público. Esta é condição para a entrega dos certificados de participação nesta atividade.
4.2.2. Não haverá nenhum tipo de apoio financeiro do Comitê Organizador do Evento para a
confecção da apresentação do trabalho, ficando as despesas a cargo dos autores.
4.3. O trabalho a ser apresentado na modalidade comunicação oral deve ser confeccionado como
um arquivo de apresentação em Microsoft Power point versão 97-2003 (“.ppt”). A comunicação
oral terá tempo máximo de 15 minutos.
4.4. A programação e a distribuição de salas por temas a serem apresentados na modalidade
comunicação oral estarão disponíveis em http://www.ifrj.edu.br/node/328.
4.5. A apresentação oral é condição para a entrega dos certificados de participação nesta atividade.
5. DA CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇOES
5.1. Só farão jus aos certificados de apresentação aqueles que seguirem as normas descritas neste
edital.
6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
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NOME
Andréa Silva do Nascimento
Chrystian Carletti
Gabriela Ventura da Silva
Ludmila Nogueira da Silva
Marta Ferreira Abdala Mendes
Indiara Fernandes Kolher
Guilherme Mendes Thomaz
Marcos Ferreira de Araujo
Grazielle Rodrigues Pereira
Vanil Gomes Lima
Verônica Trindade Marques

TITULAÇÃO
Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana
Mestre em Ciências
Mestre em Ciências
Mestre em Ciências
Doutora em História das Ciências
Licencianda em Física
Licenciado em Física
Bacharel em Biblioteconomia
Doutora em Ciências
Licenciando em Física
Bacharel em Jornalismo

7. DO RESULTADO
7.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 26 de outubro de 2015, conforme cronograma do
presente edital, na página: http://www.ifrj.edu.br/node/328
7.2. Os selecionados serão informados do resultado final através do endereço eletrônico
cadastrado no “Formulário de Inscrição Online”.
8. DO CRONOGRAMA
Lançamento do Edital: 05/08/2015
Início das Inscrições: 05/08/2015
Término das Inscrições: 30/09/2015
Resultado Final da Seleção: 26/10/2015
Evento: 18 e 19/11/2015

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A programação completa da II Semana Acadêmica no IFRJ/campus Mesquita será
disponibilizada no sítio http://www.ifrj.edu.br/node/328
9.2. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora.
9.3. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (21) 2797-2513 ou por e-mail:
semacad.cmesq@ifrj.edu.br

Ana Carla dos Santos Beja
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO
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ANEXO I

(Margens 2,5 cm, espaçamento duplo entre título, autores, resumo, palavras-chave, financiamento,
conforme modelo disponível em http://www.ifrj.edu.br/node/328)
TÍTULO DO TRABALHO
(Times New Roman 14, negrito, centralizado, caixa alta)
Nome completo do(s) autores(s),
email (Times New Roman 12, alinhado à direita)
Resumo: O texto deve ser claro, seqüencial, parágrafo único, sem divisão de tópicos (sem incluir
referências bibliográficas), com 300 a 500 palavras. Fonte tipo Times New Roman, tamanho 12,
justificado.
Palavras-chave: 3 a 5 palavras escritas em minúsculas, separadas por ponto e vírgula, que
identifiquem os elementos principais do texto.
Eixo Temático: Ensino; Formação Inicial e Continuada de Professores; Produção da Cultura;
Educação Ambiental; Divulgação Científica; Ciência e Arte; Educação em ciências em espaços de
Educação não formal; Educação Profissional técnica e tecnológica; Ciência, Tecnologia e
Sociedade.
Financiamento: IFRJ, CNPq, FAPERJ e outro(s), se houver.
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