serão aceitas propostas submetidas por estudantes do IFB. Esta regra não se aplica às submissões externas.
e) A avaliação será realizada pelo comitê científico ou por avaliadores ad hoc formado por professores e pesquisadores
designados para tal. O comitê científico se reserva no direito de rejeitar aqueles resumos que não atenderem
completamente às especificações desta chamada e que não atingirem a pontuação mínima de 6,0 (seis) pontos, de
acordo com os critérios estabelecidos no Anexo B.
f) 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 PUBLICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
5.1 Os resumos aprovados serão publicados no Caderno de Resumos da SP10 – Edição Especial, a ser organizado pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e Editora IFB. Não haverá sessão de apresentação de pôsteres.
5.2 Todos os trabalhos que forem aprovados na SP10 receberão certificado de aprovação. 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.
5.3 As melhores contribuições para a SP10, selecionadas pelo comitê científico, poderão ser convidadas a publicar o
trabalho completo na Revista Eixo. Além disto, os melhores resumos em cada área do conhecimento será premiado no
dia 02 de março de 2021, por ocasião da edição especial comemorativa aos 10 anos da Semana de Produção.
6. DO CRONOGRAMA
Atividade prevista
Publicação da Chamada da SP10
Cadastro no sistema Even3
Submissão dos resumos no sistema

Data
19/01/2021
De 19/01/2021 a
01/03/2021
De 19/01/2021 a
07/02/2021

Divulgação dos trabalhos aprovados

A partir de
25/02/2021

Edição especial da SP10

02/03/2021

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 Os casos omissos e as situações não previstas na presente chamada serão resolvidos pela Comissão Organizadora
da SP10.
7.2 Dúvidas acerca da SP10 e submissão de resumos poderão ser encaminhadas para o e-mail: prpi@ifb.edu.br.
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