NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
Período: 10 de Setembro a 10 de Outubro de 2020
Instituição Promotora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
(IFS)

1 – DA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO
Art. 1º - O Resumo Expandido poderá ser submetido por discentes, docentes e
técnicos administrativos do IFS, além de autores da Comunidade Externa ao IFS.
Art. 2º - Cada autor deverá ter cadastro no Sistema de Publicações do IFS
(SisPubli) que, caso ainda não possua, poderá ser realizado através do link
http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autorparticipante.
Art. 3º – Para submissão o autor deverá realizar os seguintes passos:
PASSO 1: Inscrição OBRIGATÓRIA no Evento Geral: Clicar no botão
“Inscrição Evento”, escolher “SNCT 2020 - SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SERGIPE 2020” , clicando sobre o título do evento, logar e
confirmar.
PASSO 2: Inscrição no evento de apresentação do Resumo: Clicar no botão
“Inscrição Evento”, escolher o evento no qual submeterá o Resumo: pesquisa,
Congresso de Iniciação Científica – SNCT-IC; extensão na SNCT-SEMEXT; se
de inovação no SNCT-INOVAR; pós-graduação no Fórum SNCT-FPGRAD; e
os de pesquisa de técnico-administrativos no Seminário SNCT-SPTAE.
PASSO 3: Submissão do Resumo: Clicar no botão “Nova submissão”,
selecionar o Programa/Evento em que deseja submeter (SNCT-CIC, SNCTSEMEXT, SNCTINOVAR, SNCT-FPGRAD ou SNCT-SPTAE), informar a grande
área e sub-área em que sua proposta se encaixa, informar o título de seu
Resumo Expandido e objetivo. Selecionar e inserir o arquivo a ser submetido no
formato pdf., conforme modelo para Resumo Expandido (anexo 1) e Salvar sua
submissão ao final.
§1. Cada Resumo Expandido poderá ter até 06 (seis) autores, com exceção para
os participantes do Programa PIBIC-EM CNPq/IFS, que poderão exceder dentro
do limite de participantes por projeto.
§2. O tamanho máximo permitido para os arquivos pdf é 12 MB.
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§3. O Resumo Expandido deverá ter no mínimo 2 e no máximo 5 páginas.
§4. Após o encaminhamento da submissão para avaliação, nenhum dado poderá
ser alterado.

b) Envio de Vídeo: Todos os Resumos submetidos deverão vir acompanhados
de um vídeo, produzido por qualquer um dos autores, a ser encaminhado ao
e-mail: snctifs2020@gmail.com para exibição junto a apresentação do
Resumo Expandido e divulgação pelo IFS em duas plataformas oficiais,
conforme descrito abaixo:
i. Duração de 180 segundos.
ii. Apresentar de modo claro e conciso os elementos do seu Resumo
Expandido (tema, problema de pesquisa, metodologia, conclusões e
outros aspectos relevantes).
iii. O vídeo deverá ser gravado na orientação horizontal (modo
paisagem), formato .mp4, com qualidades satisfatórias de áudio e de
imagem (resolução) e iluminação.
iv. O vídeo deverá ser iniciado com uma auto descrição de quem
apresenta para fins de acessibilidade.
v. O conteúdo do vídeo será analisado pala Coordenação Científica,
que verificará o preenchimento dos requisitos estabelecidos e a
qualidade científica da apresentação. Não serão publicados vídeos
que não observarem as normas descritas.
§1 - O período de submissão de Resumo Expandido será de 10/09/2020 a
10/10/2020; e ocorrerá exclusivamente acessando o Sistema SISPUBLI na página
publicacoes.ifs.edu.br.
§2 - Resumo Expandido enviados por quaisquer outros meios, diversos do
parágrafo anterior, não serão considerados como submetidos.
§3 - O suporte ao sistema SISPUBLI está disponibilizado através do endereço
eletrônico publicacoes.suporte@ifs.edu.br
Art. 4º - O autor deverá seguir as normas para elaboração do resumo expandido,
contidas no Anexo 1 deste regulamento.
Parágrafo único: Serão desclassificados os Resumos Expandidos que não
obedecerem rigorosamente às normas.

2 – DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
Art. 5º - Os Resumo Expandido serão submetidos a avaliadores internos e
externos (Avaliação 1) e os mais bem classificados serão apresentados oralmente em
Grupos de Resumo Expandido (GT) (pesquisa, extensão ou inovação) no dia
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programado do evento, por programa institucional do qual o autor faz parte, geral para
outras submissões que não fazem parte de nenhum programa do IFS.
Parágrafo Único - A Avaliação 1 (A1 – Anexo 2) ocorrerá com a participação
dos avaliadores, cadastrados via SISPUBLI e terá peso 7 (sete).
Art. 6º - Haverá moderadores coordenando as atividades dos GTs durante os
eventos e estes farão avaliação das apresentações (Avaliação 2 – A2 – Anexo 3) que
terá peso 3 (três) e exporão os resultados no evento de encerramento da SNCT IFS.
Art. 7º - A Nota Final (NF) será o resultado da seguinte equação:

Art. 8º - O Resumo Expandido que obtiver maior NF, por GT, será premiado no
final dos eventos.
Parágrafo único - Para os critérios de premiação de Resumo Expandido , só
serão computados os Resumo Expandido selecionais para apresentação oral.
Art. 9º - Os resultados dos Resumos Expandido selecionados serão publicados
no dia 13/10/2020 no site da PROPEX: www.ifs.edu.br/propex

3 – DA APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS
EXPANDIDOS
Art. 9º - Nos GTs ocorrerão apresentações orais de Resumo Expandido e
discussões.
Art. 10 - As apresentações dos Resumos Expandido orais selecionados, dentre
os mais bem avaliados, e da capacidade máxima possível de apresentações por sala
(Google Meet), ocorrerão com apresentações entre 5 (min) a 10 (dez) minutos e 05
(cinco) minutos para arguição.
§1 - O apresentador que não respeitar o tempo máximo de apresentação não
participará da concorrência ao prêmio de melhor Resumo Expandido.
§2 – As apresentações serão em sala virtual através do app/software Google
Meet, devendo o autor previamente instalar o app/software em seu computador ou
dispositivo móvel.
§3 – Os autores dão a autorização de uso de imagem ao IFS, pois as
apresentações serão gravadas e disponibilizadas em seus canais institucionais.
Art. 11 – Os artigos não selecionados para apresentação oral terão seus vídeos
publicados na página o evento como forma de apresentação.
Art. 12 - Os Resumos Expandido poderão ser apresentados por qualquer um
dos autores, devendo estar pelo menos um deles no dia da apresentação na sala do
Google Meet.
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Art. 13 – Os Resumos Expandidos selecionados no(s) evento(s) terão direito a
certificação e publicação nos Anais da SNCT IFS 2020 na versão online, com ISBN.
Art. 14 - Os três melhores trabalhos de cada programa ou geral serão premiados
e publicados na edição especial impressa da Revista Expressão Científica.
Art. 15 - Os três melhores trabalhos/produtos tecnológicos de cada um dos
Programas de Pós-Graduação do IFS (PPMTUR e ProfEPT) receberão menção de
Honra ao Mérito.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16 - Os assuntos não tratados neste regulamento serão resolvidos pela
Coordenação Geral da SNCT IFS 2020.
Aracaju, 29 de Setembro de 2020

Prof. Dr. Jaime José da Silveira Barros de Medeiros
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenador Geral da SNCT 2020
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