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NORMAS PARA SELEÇÃO DE MODERADORES DE GRUPOS DE 
TRABALHO (GTs) PARA EVENTOS DA SNCT IFS 2019 

 

A Comissão Científica dos cinco eventos da SNCT IFS 2019 (Congresso de Iniciação Científica, Semana de 
Extensão, Seminário de Inovação, Fórum de Pós-graduação e Seminário de Pesquisa de Técnico-administrativos) 
agradece a sua disponibilidade para colaborar na SNCT 2019 do Instituto federal de Sergipe, que se realizará de 21 
a 25 de outubro de 2019. 

 

1 – Da Inscrição 

Art. 1 - As inscrições para moderadores de Grupos de Trabalho de Pesquisa, de Extensão, de Inovação e 
Pós-graduação estarão abertas no período de 13/08/19 a 30/09/19 através do SISPUBLI, devendo o servidor do IFS 
interessado ter cadastro no Sistema de Publicações do IFS (SisPubli) que poderá ser realizado através do link 
http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autor-participante.  

Art. 2 - Poderão se inscrever para esta função servidores do IFS que não tenham submetido trabalho no 
evento em que desejam ser Moderadores.  

Art. 3 – Para inscrever-se como moderador dos Grupos de Trabalho (GT´s) das áreas referidas nos Artigos 4, 

o candidato deverá acessar o SisPubli através do link http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/login, clicar no botão 

“Inscrição Evento”, escolher “Moderador SNCT 2019”e confirmar. 

Art. 4 - Para cada um dos 5 Grupos de Trabalho (Pesquisa de docentes, Extensão, Inovação, Pós-graduação 
e Pesquisa TAEs) serão selecionados moderadores para cada área do conhecimento. 

Art. 5 - O critério de seleção dos moderadores basear-se-á na Tabela de Pontuação e Avaliação do Currículo 
do docente (padrão Plataforma Lattes) contida no Anexo 1. O resultado será publicado no SISPUBLI no dia 
07/10/2019 e na página http://www.ifs.edu.br/propex/index.php/snctifs2019 . 

 
 
2 – Das atribuições 

Art. 6 - Cada sessão contará moderador que terá a responsabilidade de abrir e encerrar a sessão, introduzir 
os preletores e promover discussões, além de controlar o tempo de início e término de cada sessão de 
comunicação e arguição. 

Art. 7 - Ao longo das apresentações o moderador deverá avaliar as exposições conforme ficha de avaliação 
a ser entregue à Comissão Científica  ao final de cada sessão de Grupo de Trabalho. 

  

3 – Do cumprimento dos Horários 

Art. 8 - A observação rigorosa dos horários é indispensável ao sucesso do Evento. O moderador deverá 
respeitar o horário do início e término das sessões do Grupo de Trabalho. 

http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/autor-participante
http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/login
http://www.ifs.edu.br/propex/index.php/snctifs2019
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Art. 9 - Cada apresentador poderá usar 10 (dez) minutos para a comunicação oral e logo em seguida abrir-
se-á 5 (cinco) minutos para arguição. Caso o apresentador ultrapasse o limite de 10 minutos, o moderador deverá 
mostrar placa de finalização para que o autor finalize de imediato. 

Art. 10 - No encerramento do Grupo de Trabalho, os moderadores deverão fazer uma síntese dos trabalhos 
expostos e apresentá-la na plenária final, que ocorrerá no dia 25/10/2019. O tempo de apresentação será de no 
máximo (04) quatro minutos. 

 

4 – Das disposições gerais 

 Art. 11 - A inscrição como moderador implica no total conhecimento e acordo com estas normas. 

 Art. 12 - Os assuntos não tratados neste regulamento serão resolvidos pela coordenação geral do evento. 
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ANEXO 1 
 
 

Tabela de Pontuação e Avaliação do Currículo do docente (padrão Plataforma Lattes)- Produção Científica 
Bibliográfica e não Bibliográfica nos últimos 05 anos. 
 

 

Grupo Tipo da Produção 
Pontos por 

Unidade 
Pontuação 

Máxima 

*Titulação 
Acadêmica 

1. Especialização 5 5 

2. Mestrado 10 10 

3. Doutorado 20 20 

Produção 
Bibliográfica 

1. Artigo publicado em periódico científico com Qualis. 3 9 

2. Autoria de livro publicado em editora do Brasil ou do exterior com 
ISBN. 

2 4 

3. Capítulo de livro publicado em editora do Brasil ou do exterior com 
ISBN. 

1 2 

4. Resumo expandido de trabalho apresentado em evento científico 
realizado no Brasil e publicado no livro de resumos ou nos anais. 

0,5 1 

5. Resumo expandido de trabalho apresentado em evento científico 
realizado no exterior e publicado no livro de resumos ou nos anais. 

1 2 

6. Trabalho completo apresentado em evento científico realizado no 
Brasil e publicado nos anais. 

1,5 3 

7. Trabalho completo apresentado em evento científico realizado no 
exterior e publicado nos anais. 

2,0 4 

Produção não 
Bibliográfica 

1. Coordenação de projetos de pesquisa ou extensão financiado por 
agência ou instituição de fomento. 

2 6 

2. Coordenação e/ou organização de eventos e cursos ministrados de 
cunho científico, de extensão e/ou cultural.  

1 3 

3. Orientação ou co-orientação concluída de iniciação cientifica, 
inovação tecnológica ou projeto de extensão. 

1 5 

4. Participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso. 0,5 2 

5. Participação em bancas de defesa de Mestrado. 1 3 

6. Participação em bancas de defesa de Doutorado. 1,5 4,5 

7. Orientação ou co-orientação concluída de monografia ou trabalho de 
conclusão de curso. 

0,5 2,5 

8. Orientação ou co-orientação concluída de monografia de pós 
graduaçãolato sensu 

1 3 

9. Orientação ou co-orientação concluída de mestrado 2 4 

10. Orientação ou co-orientação concluída de doutorado 3 9 

11. Participação em conselho editorial e/ou científico de periódicos. 1 3 

12. Patente requerida e/ou obtida. 3 6 

13. Registro de software ou marca requerida e/ou registrada. 2 4 

Total máxima 100 pontos 

* No grupo de titulação acadêmica será pontuado apenas a maior titulação. 


