
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 08/RIFB, DE 06 DE ABRIL DE 2018 

 RECEBIMENTO DE RESUMOS PARA A VIII SEMANA DE 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA (SP8) 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo Decreto de 05 de 

maio de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 06 de maio de 2015, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna público a presente chamada pública e convida os 

interessados a submeterem trabalhos para serem apresentados na VIII Semana de Produção 

Científica.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. A Semana de Produção Científica é um evento promovido anualmente pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Brasília (IFB). A oitava edição da Semana de 

Produção Científica (SP8) ocorrerá no período de 07 a 10 de agosto de 2018, durante as 

atividades do Conecta IF, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Setor 

de Divulgação Cultural 5 – Eixo Monumental, Brasília-DF). 

1.2. A SP8 reunirá estudantes e pesquisadores do IFB e de outras instituições de ensino e 

pesquisa e será um momento para discutir resultados de pesquisas vinculados à Iniciação 

Científica e/ou Iniciação tecnológica e a projetos de pesquisa desenvolvidos em Instituições 

de ensino e/ou de pesquisa públicas ou privadas. 

 

2. DO OBJETIVO   

2.1. Apresentar e discutir os resultados dos projetos de pesquisa, de extensão ou vinculados ao 

Pibid desenvolvidos no IFB e em outras instituições de ensino e/ou pesquisa. 

2.2. Integrar pesquisadores, objetivando a divulgação científica; 

2.3. Possibilitar a avaliação dos programas de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica do 

IFB; 

2.4. Possibilitar a participação dos estudantes, dos pesquisadores e da comunidade em 

discussões acerca da pesquisa. 

 

3. DO PÚBLICO ALVO 

3.1 Estudantes1, pesquisadores, servidores do IFB e de outras instituições (ensino, pesquisa 

                                                           
1 No caso dos estudantes e/ou bolsistas, do IFB que estejam vinculados aos programas de Iniciação Científica 

e/ou Tecnológica (vigência 2017/2018), a apresentação dos trabalhos na SP8 é obrigatória. 
 



 

 

etc.). 

3.2 Estudantes, pesquisadores e servidores vinculados a programas de pós-graduação e a 

cursos de especialização ou a centros de pesquisa.  

3.3 Comunidade em geral, interessada em conhecer trabalhos de pesquisa desenvolvidos na 

região e no país. 

 

4. DA INSCRIÇÃO, SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 

4.1. A inscrição e a submissão de resumos para VIII Semana de Produção Científica (SP8) 

estarão abertas para todos aqueles que tiverem interesse em divulgar resultados dos projetos. 

As inscrições são gratuitas e cada inscrição possibilitará o envio de até 5 resumos. 

4.2. Para a submissão de resumos para a SP8, o interessado deverá seguir as seguintes 

orientações: 

a) A Semana de Produção Científica aceitará somente resumo simples, conforme modelo 

estipulado no Anexo A. Cada resumo poderá conter até 5 autores. 

b) A submissão dos resumos será realizada por meio da plataforma Even3, disponível no 

endereço www.even3.com.br/sp8. Para acesso ao sistema, será necessário um cadastro prévio. 

Um tutorial é apresentado no Anexo B com os procedimentos para inscrição e submissão de 

resumos. 

c) Os resumos deverão ser preparados em Word e possuir extensão .doc ou .docx. Para cada 

resumo a ser submetido deverão ser preparados dois arquivos diferentes, sendo um com a 

identificação dos autores e instituição e outro sem estas informações. No sistema haverá links 

específicos para upload destes arquivos. Modelos destes formatos estão disponíveis no Anexo 

A. 

d) O sistema para submissão dos resumos estará aberto entre os dias 10/04/2018 a 27/05/2018. 

e) Pesquisadores externos ao IFB podem submeter resumos, os quais, se aprovados, deverão 

ser apresentados no evento. O IFB não arcará, nem se compromete, em qualquer hipótese, a 

contribuir de qualquer forma com os custos envolvidos no deslocamento, na hospedagem, na 

manutenção ou na alimentação de pesquisadores externos do IFB que submetam trabalhos ao 

evento. 

f) No caso de apresentações de pesquisas desenvolvidas no âmbito do IFB, as propostas 

deverão ser submetidas somente por servidores (docentes, técnicos, orientadores ou 

coordenadores de projetos) do IFB. Não serão aceitas propostas submetidas por estudantes do 

IFB. Esta regra não se aplica às submissões externas. 

g) A avaliação será realizada pelo comitê científico e por avaliadores ad hoc formado por 

professores e pesquisadores designados para tal. O comitê científico se reserva o direito de 

rejeitar aqueles resumos que não atenderem completamente às especificações desta chamada e 

http://www.even3.com.br/sp8


 

 

que não atingirem a pontuação mínima de 6,0 (seis) pontos, de acordo com os critérios 

estabelecidos no Anexo C. 

h) A correção ortográfica do resumo será de inteira responsabilidade do autor, podendo ser 

rejeitado em caso de estar fora dos padrões da norma culta. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DO PÔSTER 

5.1. Os resumos aprovados serão apresentados na forma de pôster. Para a avaliação do pôster, 

o apresentador deverá apresentar seu trabalho aos avaliadores e deverá estar apto a responder 

aos questionamentos que se seguirão, de forma a colaborar com o processo de avaliação. A 

ausência do apresentador no período estipulado para a exposição de seu trabalho resultará em 

desclassificação, sem direito ao certificado.  

5.1.1. No caso de trabalho vinculado à Iniciação Científica e/ou Iniciação Tecnológica do 

IFB, a apresentação deverá ser feita exclusivamente pelo estudante/bolsista. Recomenda-se a 

presença do orientador, para fins de acompanhamento do processo avaliativo.  

5.2. Os trabalhos apresentados serão avaliados por uma Comissão Científica.   

5.3. Está prevista a premiação para os melhores trabalhos apresentados. 

 

6. DA PUBLICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

6.1. Os resumos aprovados serão publicados no Caderno de Resumos da SP8, a ser 

organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.  

6.2. Todos os trabalhos que forem apresentados na SP8 receberão certificado de apresentação. 

Os certificados estarão disponíveis no sistema de cadastramento dos resumos e caberá ao 

autor responsável pela inscrição e submissão do resumo o repasse do certificado aos demais 

autores. 

6.3. As melhores contribuições para a SP8, selecionadas pelo comitê científico, poderão ser 

convidadas a publicar o trabalho completo na Revista Eixo. 

 

7. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PREVISTA DATA 

PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DA SP8 06/04/2018 

CADASTRO NO SISTEMA EVEN3 DE 10/04/2018 A 07/08/2018 

SUBMISSÃO DOS RESUMOS NO SISTEMA  DE 10/04/2018 A 27/05/2018 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS ATÉ 02/07/2018 

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER DE 07/08/2018 A 09/08/2018 

 



 

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos e as situações não previstas na presente chamada serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora da SP8.  

8.2 Dúvidas acerca da SP8 e submissão de resumos poderão ser encaminhadas para o e-mail: 

prpi@ifb.edu.br. 

 

Brasília, 06 de abril de 2018. 

 

Original Assinado 

WILSON CONCIANI 

 

mailto:prpi@ifb.edu.br


 

 

 

Anexo A. DIRETRIZES E MODELO PARA CONFECÇÃO DO RESUMO (MODO 

IDENTIFICADO E MODO NÃO-IDENTIFICADO) 

 

Diretrizes para confecção dos resumos (resumo modo identificado) 

 

Os resumos deverão seguir o modelo e não poderão exceder uma página A4. Poderão ser 

escritos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Usar fonte Arial, tamanho 10 e 

margens de 2,5 cm em todos os lados e espaço entrelinhas simples. 

Título: Centralizado, Arial 10 e em negrito. 

Autores: Utilizar nome completo e índices sobrescritos numéricos para a identificação da 

instituição. Fonte Arial, tamanho 10, centralizado. 

Instituição: Inserir nome da instituição, campus ou departamento, cidade e Estado. A 

instituição deverá seguir o índice alocado nos autores. Utilizar Fonte Arial, tamanho 10, 

alinhamento à esquerda.  

E-mail: Indicar, após identificação das instituições, um e-mail (primeiro autor ou orientador). 

Fonte Arial, 10, centralizado. 

Palavras-chave: inserir até três palavras-chave, separadas por vírgula. Utilizar Fonte Arial, 

tamanho 10, alinhamento à esquerda.  

Texto principal do resumo: Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, 

objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter 

entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10, alinhamento justificado. 

Atenção: o resumo não poderá exceder a uma página A4! 

Agradecimentos: Inserir agradecimentos, como agências financiadoras ou instituições 

parceiras, se for o caso. 



 

 

Anexo A. DIRETRIZES E MODELO PARA CONFECÇÃO DO RESUMO (MODO 

IDENTIFICADO E MODO NÃO-IDENTIFICADO) 

Modelo para a formatação do resumo a ser inscrito na VIII Semana de Produção Científica 
(resumo modo identificado) 

 
Marie Skłodowska Curie1, Albert Einsten2, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger1  

 
1. Instituto Federal de Brasília, Campus Gama, Brasília (DF). 
2. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Departamento de Química, Uberaba (MG). 

E-mail: marie.curie@email.com 

 
Palavras-chave: palavra 1, palavra 2, palavra 3. 

 
Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, 
resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito 
em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser 
escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser 
escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser 
escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. Texto em parágrafo único. 
 
 
Agradecimentos (opcional): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 



 

 

 

Anexo A. DIRETRIZES E MODELO PARA CONFECÇÃO DO RESUMO (MODO 

IDENTIFICADO E MODO NÃO-IDENTIFICADO) 

 

Diretrizes para confecção dos resumos (resumo modo NÃO-identificado) 

 

Os resumos deverão seguir o modelo e não poderão exceder uma página A4. Poderão ser 

escritos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Usar fonte Arial, tamanho 10 e 

margens de 2,5 cm em todos os lados e espaço entrelinhas simples. 

Título: Centralizado, Arial 10 e em negrito. 

Palavras-chave: inserir até três palavras-chave, separadas por vírgula. Utilizar Fonte Arial, 

tamanho 10, alinhamento à esquerda.  

Texto principal do resumo: Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, 

objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter 

entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10, alinhamento justificado. 

Atenção: o resumo não poderá exceder a uma página A4! 

Agradecimentos: Inserir agradecimentos, como agências financiadoras ou instituições 

parceiras, se for o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo A. DIRETRIZES E MODELO PARA CONFECÇÃO DO RESUMO (MODO 

IDENTIFICADO E MODO NÃO-IDENTIFICADO) 

 
Modelo para a formatação do resumo a ser inscrito na VIII Semana de Produção Científica 

(resumo modo NÃO-identificado) 
 

 
Palavras-chave: palavra 1, palavra 2, palavra 3. 

 
Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, 
resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito 
em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser 
escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser 
escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser 
escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, 
contemplando pequena introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e 
conclusão. O texto principal deve ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O 
resumo não deve exceder uma página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena 
introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. O texto principal deve 
ter entre 250 e 500 palavras, ser escrito em Arial, tamanho 10. O resumo não deve exceder uma 
página A4. Texto em parágrafo único, contemplando pequena introdução, objetivos, material e 
métodos, resultados e discussão e conclusão. Texto em parágrafo único. 
 
 
Agradecimentos (opcional): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B: INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS 

A inscrição e submissão de resumos deverão ser feitas utilizando a plataforma 

disponível em www.even3.com.br/sp8 

 

1) Para a inscrição na VIII Semana de Produção Científica: 

 

a) Acessar o endereço http://www.even3.com.br/sp8 (figura 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tela inicial do sistema de submissão de resumos. 

 

b) Clicar em “Realizar inscrição”. Ao clicar aparecerá a tela de cadastro, clicar em “cadastre-

se” e realizar o cadastro no sistema, informando nome completo, e-mail, telefone e criar senha 

de acesso (figura 2). Após esta etapa, informar alguns dados complementares, como CPF, 

telefone, formação e instituição de origem (figura 3). 

 

http://www.even3.com.br/sp8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tela de cadastro no sistema Even3/sp8. 

 

 

Figura 3. Dados complementares solicitados para cadastro. 

c) Clicar em acessar o evento e realizar a inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Finalização da inscrição no evento. Somente após esta etapa o módulo de submissão de resumos estará 

ativo. 

 



 

 

 

2. Para a submissão de resumos 

Cada inscrição permite a submissão de até 5 resumos. Os passos para o cadastramento dos 

resumos são descritos a seguir: 

a) Após o cadastro, acessar o sistema, por meio do login e senha previamente cadastrados. 

Após o login, aparecerá a seguinte tela (figura 5). 

b) Clicar em “Submeter trabalho científico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área do participante 

 

c) Para a submissão do resumo, o inscrito deverá clicar em “submeter” para o cadastramento e 

upload do arquivo contendo o resumo. Os resumos deverão ser formatos em WORD (.doc ou 

.docx) e estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas (Anexo A). 

 



 

 

 

 

Figura 6. Ao clicar em “Submeter”, seguirão os procedimentos para o envio do resumo. Para obter as diretrizes 

para a submissão do resumo, basta acessar “Regras de Submissão” e para saber o cronograma das submissões 

(período em que é possível enviar resumo), clicar em cronograma. 

 

d) O cadastramento do resumo envolve os seguintes passos: (figura 7) 

- Seleção da modalidade: escolher resumo 

- Escolher a área temática do resumo: são nove áreas: ciências agrárias, ciências biológicas, 

ciências exatas e da terra, ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, 

engenharias, linguística e multidisciplinar.  

- Inserir o título de resumo. 

- Fazer o upload do arquivo, clicando no botão “trabalho identificado” para anexar o arquivo 

com o trabalho identificado. Em seguida clicar no botão “trabalho não identificado” e 

anexar o arquivo do trabalho sem identificação. 

- Automaticamente aparecerá um autor, que é o responsável pelo cadastro. Assim, os outros 

autores que constam no resumo deverão ser cadastrados, utilizando o botão “Adicionar 

Autor”. É possível fazer o cadastramento de outros 5 autores. 

- Escolher o autor apresentador. 

- Concordar com as regras (edital) de submissão dos trabalhos. 

- Para finalizar e enviar o trabalho, clicar no botão “Submeter trabalho científico”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapa de cadastramento do resumo 

 

e) Após o cadastramento correto do resumo, aparecerá a seguinte tela.  

 

 

 

Figura 8. Tela final de submissão. Por esta tela o inscrito acompanha o status de avaliação de seu trabalho. 

 



 

 

 

ANEXO C. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Os resumos serão avaliados pelo comitê ad hoc segundo os seguintes critérios: 

 

Item de avaliação  Pontuação 

Clareza, correção textual e concisão 0,0 a 2,0 

Objetivos claros 0,0 a 2,0 

Originalidade 0,0 a 2,0 

Metodologia aplicada 0,0 a 2,0 

Resultados e Discussão 0,0 a 2,0 

TOTAL 10,0 

 

*Pontuação mínima de 6,0 pontos.  

 

 


