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V Semana de Ciência, Cultura e Arte 

A Comunidade na Escola 

10 a 13 de junho de 2019 – Campus São Sebastião 

 

Chamada Pública 

Regras para submissão de PÔSTERES 

 

A V Semana de Ciência, Cultura e Arte do Campus São Sebastião do IFB é um evento gratuito 

anual organizado por estudantes e professores/as e técnicos/as do Instituto Federal de Brasília do 

Campus São Sebastião. Esse ano o tema é “A Comunidade na Escola”. Os pôsteres fazem parte 

da programação geral do Evento. Os Pôsters precisam estar relacionados ao tema sendo o 

conteúdo apresentado resultado de pesquisa, projeto de extensão e trabalhos acadêmicos; relato 

de experiência; aplicação e desenvolvimento de recursos didáticos, tecnológicos, artísticos e/ou 

científicos, dentro de ao menos um dos eixos: 

 

● Educação 

● Ciência e tecnologia 

● Responsabilidade Social e Ambiental 

 

Professores da educação básica, técnica e tecnológica, técnicos, estudantes de graduação e 

educação básica, técnica e tecnológica e sociedade em geral podem submeter trabalhos nessa 

modalidade. Cada proposta enviada pode ter no máximo 4 autores inscritos. Para receber os 

certificados, ao menos um dos autores precisa estar presente para expor o trabalho no dia 

12/06/2019, no período matutino, vespertino ou noturno. No ato do envio da proposta por e-mail, 

deve-se indicar o turno de preferência para exposição. 

As propostas submetidas serão julgadas por uma comissão avaliadora composta por professores 

do Campus IFB - São Sebastião. Os critérios para seleção são: 

 

1. Pertinência em relação ao tema do evento; 

2. Clareza, organização e coerência; 

3. Fundamentação teórica e 

4. Relevância social. 

 

As propostas enviadas devem conter: título e resumo (de 100 a 300 palavras) com justificativa, 

objetivos, desenvolvimento e conclusão, em formato PDF. Serão desclassificadas propostas 

consideradas incompletas. O Pôster apresentado poderá conter mais informações que apenas as 

contidas no resumo. 

 

O prazo para submissão de Pôster é de 21/05/2019 até 31/05/2019. 

 

A proposta de Pôster deve ser enviada por meio do e-mail: vsemana.cssb@ifb.edu.br 
 

O resultado da seleção será divulgado no site do IFB até o dia 06/06/2019. 

 

Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail: vsemana.cssb@ifb.edu.br 


