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IV FEPEX - FEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL 

 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

 

O Instituto Federal Catarinense - Campus São Francisco do Sul – divulga o regulamento para elaboração e envio de 

RESUMOS a serem publicados em anais da IV FEPEX - Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão.   

 

1. INSCRIÇÃO 

 

1.1 Poderão submeter trabalhos na IV FEPEX: bolsistas, discentes, docentes e técnicos-administrativos do IFC e 

comunidade externa. 

1.2  Como AUTOR PRINCIPAL, será permitida a inscrição em somente DOIS resumos.   

1.3 Todos os trabalhos deverão ser submetidos no formato RESUMO.  

1.4 A inscrição dos trabalhos será efetuada a partir da data estabelecida no cronograma (Anexo I). 

1.5 Todos os participantes devem se inscrever conforme data estabelecida no cronograma (Anexo I). 

 

2. SELEÇÃO 

 

2.1 Os trabalhos serão analisados pela Comissão Organizadora da IV FEPEX e os resultados serão divulgados nas 

datas estabelecidas no cronograma (Anexo I), em concordância com os seguintes pareceres: recomendado, 

recomendado com alterações ou não recomendado.  

2.2 Serão considerados: aspectos formais e técnicos; possibilidade de aplicação dos resultados obtidos; originalidade 

e relevância científica/tecnológica; aspectos relativos à comunicação escrita (clareza das ideias e qualidade da 

redação). 

2.3 Os resumos deverão ser enviados em formato portable document format (.pdf) para o e-mail oficial do evento 

(fepex@saofrancisco.ifc.edu.br), com o assunto Resumo. 

2.4 Todas as informações sobre os encaminhamentos estarão disponíveis na página 

http://fepex.saofrancisco.ifc.edu.br/ na aba Atual. 

2.5 A comunicação oficial com os candidatos será pelo e-mail  fepex@saofrancisco.ifc.edu.br. 

 

3. RESUMO E APRESENTAÇÃO ORAL 

 

3.1 O resumo deve apresentar as principais informações do estudo realizado (relato de experiência, trabalho em 

disciplina ou projeto). As normas para a confecção do resumo estão no Anexo I. 
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3.2 Os trabalhos, cujo parecer for recomendado, serão publicados em Anais. 

3.3 Todos os resumos selecionados deverão ser apresentados ORALMENTE. 

3.4 As apresentações serão submetidas aos critérios da ficha de avaliação (Anexo III). 

3.5 Cada apresentação  terá duração máxima de 10 minutos e mais 05 minutos para a arguição. 

3.6 Haverá projetor de slides nos locais das apresentações.  

 

4. CERTIFICAÇÃO 

 

4.1 Todos os participantes da IV FEPEX receberão certificado como ouvintes ou como ouvintes/apresentadores. 

 

5. PREMIAÇÃO 

 

5.1 Os melhores trabalhos serão premiados nas seguintes categorias: Comunidade Interna e Comunidade Externa. 

 

6. LOCAL DO EVENTO 

 

6.1 O evento será realizado no IFC-Campus São Francisco do Sul: Rodovia Duque de Caxias, s/n, km 6, Bairro 

Iperoba, São Francisco do Sul/SC. 

 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

Tabela 1: Cronograma 

DESCRIÇÃO DATA 

Inscrição  
01/08/2016 até 

23/08/2016 

Envio de resumos (data limite) 07/08/2016 

Divulgação dos resumos aprovados e com recomendação de alteração 10/08/2016 

Envio dos trabalhos alterados (data limite) 15/08/2016 

Divulgação final dos trabalhos aprovados 18/08/2016 

Apresentação dos trabalhos aprovados  24/08/2016 

Premiação dos trabalhos (no local do evento) 25/08/2016 
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Tabela 2: Programação 

 

IV FEPEX  

HORÁRIO 23/08/2016 (terça-feira) 24/08/2016 (quarta-feira) 25/08/2016 (quinta-feira)  

8h-12h  Minicursos e palestras Minicursos e palestras  

13h30-17h10  Minicursos e palestras Minicursos e palestras  

19h- 22h30 Minicursos e palestras Minicursos e palestras Minicursos e palestras  

* A programação poderá sofrer alterações e será publicada em breve no site do evento. 

 

ANEXO II: INSTRUÇÕES PARA ELABORAR O RESUMO 

 Configuração: folha tamanho A4, todas as margens com 2,5 cm; fonte Times New Roman; espaçamento 

simples entre linhas; 

 Título: em caixa baixa, somente a primeira letra maiúscula, negrito e centralizado, tamanho da fonte 14pt; 

 Autor(es): após 02 linhas do título, colocar os nomes completos dos autores, um sobre o outro, seguidos do 

nome da instituição a que pertencem, em caixa baixa, somente a primeira letra maiúscula, alinhados à 

direita, tamanho da fonte 12pt;  

 Texto: após 02 linhas dos autores, texto com no máximo 500 palavras, alinhamento justificado, tamanho da 

fonte 12pt; 

 Palavras-chave: após 01 linha do texto, com no mínimo 03 e no máximo 05 palavras, alinhadas à esquerda, 

separadas por ponto e vírgula, tamanho da fonte 12pt. 

 

ANEXO III: FICHA DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

 

ITENS PARA AVALIAÇÃO VALOR  NOTA 

1. Coerência entre tema, objetivo(s) e justificativa(s) 25  

2. Descrição da metodologia de forma clara e objetiva 25  

3. Domínio do conteúdo e adequação da linguagem 25  

4. Síntese dos resultados (parciais/finais) vinculados aos objetivos e 

propostas do trabalho 

25  

TOTAL 100  
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