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DIRETRIZES DO EVENTO

1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 A Comissão Geral da II Semana de Biologia, por meio deste documento, torna pública a seleção
de propostas de Minicursos e Oficinas a ser oferecidos no Evento, conforme as condições contidas
neste documento.
1.2 A II Semana de Biologia ocorrerá entre os dias 22 a 24 de janeiro de 2019 com atividades
programadas entre os turnos vespertino e noturno, no espaço do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguatins, localizado no Povoado de Santa Tereza –
Km 05 – Zona Rural – Araguatins-TO.
1.3 Para submissão de trabalhos poderão inscrever-se SERVIDORES E ACADÊMICOS DO IFTO –
CAMPUS ARAGUATINS e de outras Instituições de Ensino que deverá também realizar a
inscrição no evento.

2.

DAS INSCRIÇÕES
Para efetuar a inscrição, o participante deveria acessar o endereço eletrônico
(http://www.grupodesenvolvimento.com.br/siepex/) e clicar no ícone do evento (II SEBIO). O
período de inscrições será de 19 de novembro a 12 de dezembro de 2018. Aqueles que pretendem
participar de Minicursos e Oficinas precisam seguir as orientações do item 3, já os que desejam
submeter resumos simples devem agir em conformidade com o disposto no item 4.

3.

MINICURSOS E OFICINAS
Todos os interessados em participarem de algum minicurso ou oficina devem no ato da
inscrição cadastrar junto ao(s) curso(s) dos quais desejam participar. Cada participante pode
matricular-se em, até, duas atividades: minicurso e oficinas, desde que os mesmos ocorram em

horários distintos. É vedada a inscrição em atividades que acontecerão em horários concomitantes.
Para efeito de emissão de certificado as inscrições serão confirmadas mediante a assinatura da lista
de presença que será disponibilizada em cada atividade (Minicurso e Oficina). Entretanto, as
inscrições que não forem confirmadas mediante a assinatura da lista de presença, serão
automaticamente canceladas, não gerando certificação. Cabe salientar que não haverá reserva de
vaga, ficando a inscrição condicionada à ordem de chegada/procura e ao número de vagas
disponibilizadas por cada minicurso. As inscrições terão início no dia 19 de novembro e
encerramento dia 12 de dezembro, ou até o preenchimento das vagas. Será cobrada uma taxa de R$
5 por minicurso, que será paga no ato do credenciamento (data conforme cronograma).

4. APRESENTAÇÃO DE RESUMOS SIMPLES NA CATEGORIA BANNER

Poderão inscrever-se para APRESENTAÇÃO DE RESUMOS SIMPLES NA CATEGORIA
BANNER, de 19 de novembro até a data de 29 de novembro de 2018, servidores e acadêmicos do
IFTO, Campus Araguatins e também a comunidade acadêmica externa, ficando o apresentador do
trabalho limitado à submissão de, no máximo, dois resumos simples como autor principal. Para
INSCREVER TRABALHOS, aquele (a) que irá submete-los deve elaborar o resumo seguindo as
normas dispostas no documento (ANEXO 1) e encaminhar o documento para o e-mail
sebio.agt@gmail.com. Mediante o envio do resumo, a inscrição nessa categoria será efetivada. A
aprovação dos trabalhos submetidos está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos
listados no referido documento. Os resumos simples aprovados e a ordem das exposições (data e
horário) serão divulgados no site da Instituição e nos murais da Unidade IFTO – Campus
Araguatins até as 23 e 59 min do dia 17 de dezembro de 2018. Com trabalho aprovado, os
participantes deverão confeccionar banners de 1,20m de altura por 0,90m de largura seguindo os
padrões normalizados no documento (ANEXO 2 ). No máximo 05 autores por trabalho apresentado.
O modelo será encaminhado por e-mail para os trabalhos aceitos para apresentação.

5. MOSTRA CIENTÍFICA

A categoria Mostra Científica contempla trabalhos de exposição oral com demonstrações
práticas do assunto, podendo ser apresentadas: fotos, maquetes, técnicas, protótipos, mecanismos,
produtos e demais materiais e projetos desenvolvidos a partir de trabalhos acadêmicos integrados a
uma ou mais disciplinas. Nessa seção apenas os acadêmicos do IFTO- Campus Araguatins poderão

participar. Ressalta-se que, nessa categoria, todos os membros envolvidos na atividade devem estar
devidamente inscritos no evento e estar vinculado a um professor Orientador. Caso essas diretrizes
não sejam cumpridas, o trabalho não poderá ser exposto durante o evento.
Para apresentar um trabalho na Mostra Científica os estudantes precisam estar inscritos na II
Semana de Biologia e preencher a ficha que se encontra na Gerência de Ensino Superior (GESP),
bloco D. O período para a entrega das propostas será de 19 a 12 de dezembro de 2018. Sendo a
quantidade de 03 autores, no máximo, por trabalho e de total responsabilidade do discente.

6.

APRESENTAÇÕES E GINCANA CULTURAL

As Competições do Conhecimento baseiam-se em uma sequência de perguntas intercaladas
entre os participantes. Para concorrer, os alunos devem seguir as regras, das quais seguem: (i) cada
período do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFTO- Campus Araguatins terá que
montar uma equipe com 08 participantes que participarão de provas que serão divulgadas (para cada
líder do grupo no dia 10 de dezembro) e também de provas surpresas. As atividades propostas
estarão relacionadas a várias áreas específicas das Ciências Biológicas. Fica evidenciado nessas
diretrizes que os alunos “sem período” também poderão participar formando um grupo com todos
os integrantes sendo “sem período”.
A equipe que tiver um número maior de acertos será a vencedora.
Além da competição entre os acadêmicos na gincana cultural, os alunos terão oportunidade
de fazer apresentações culturais durante os três dias do evento. A apresentação poderá (não
exatamente obrigatória) estar inserida em alguma temática das Ciências Biológicas.
Para fazer a inscrição da equipe (para a gincana), individual ou grupo (apresentação) os
estudantes precisam estar inscritos na II Semana de Biologia e preencher a ficha, relacionada a
atividade proposta, que se encontra na Gerência de Ensino Superior (GESP), bloco D. A data para
inscrição será de 03 à 14 de dezembro de 2018.
As regras serão anexadas no mural dos cursos superiores do IFTO, Campus Araguatins,
além de serem entregues, juntamente com a proposta de algumas provas para o líder de cada grupo.

7. CRONOGRAMA

ATIVIDADE

INICIO

FIM

Início divulgação

12/11/2018

-

Submissão de resumo para apresentação em
banner para o e-mail: sebio.agt@gmail.com.
Submissão de trabalhos de propostas da mostra
científica
Inscrição para apresentação e gincana cultural
Divulgação do parecer do comitê científico
(Resumo/Mostra Científica)
Divulgação dos trabalhos selecionados
Inscrição no evento
http://
http://www.grupodesenvolvimento.com.br/siepex/
Inscrição em minicursos e oficinas
http://
http://www.grupodesenvolvimento.com.br/siepex/
Realização do evento

19/11/2018

29/11/2018

19/11/2018

12/12/2018

03/12/2018
08/12/2018

14/12/2018
17/12/2018

17/12/2018
19/11/2018

17/12/2018
21/01/2019

19/11/2018

12/12/2018

22/01/2019

24/01/2019

ANEXO I

MODELO PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES

TITULO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mariana Brito de Lima1, Clauber Rosanova1, Kallyana Carvalho Dominices2, Cristiane Martins2

1

Doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Telemática -IFTO. e-mail: <fulanodetal@ifto.edu.br>

2

Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Telemática -IFTO. Bolsistas do CNPq. e-mail: fulanodetal@ifto.edu.br

Resumo: Este documento descreve o estilo e as normas a serem usados na confecção de resumos para a II
Semana da Biologia do IFTO Campus Araguatins – II SEBIO. O trabalho pode conter no máximo 6

(seis) autores, com um mínimo de 4 (quatro) e no máximo de 8 (oito) páginas. O resumo deve
conter, no máximo, 250 palavras. As fontes a serem utilizadas já estão na formatação deste modelo,
observando-se ainda a utilização do tamanho 10 para os autores e tamanho 8 na descrição da
titulação e instituições dos autores. Redigir o resumo de forma direta e, preferencialmente, no
pretérito perfeito. O tipo textual deve ser o informativo, com cerca de 1/3 do da obra referindo-se à
introdução, material e métodos e os 2/3 restantes a resultados e discussões e considerações finais,
sem equações, citação bibliográfica ou abreviação. O texto deve ser justificado, começando por
Resumo: seguido de dois pontos, iniciado junto à margem esquerda. Utilizar o espaçamento de 6
(seis) pontos abaixo do resumo.

Palavras–chave: Registrar até cinco palavras-chave. Devem ser apresentadas em ordem alfabética,
separadas por vírgulas, após o Resumo. Digitá-las em letras minúsculas, com alinhamento
justificado. Não deve conter ponto final.

ANEXO 2

CONFECÇÃO DO PÔSTER

1. O pôster será feito em forma de BANNER.
1.1 O Banner será confeccionado em material tipo lona e deve estar estruturado da seguinte forma:
1.2 Tamanho do banner: Largura: 90 cm; Altura: 120 cm. Deve constar: título, nome(s) do(s) autor (es),
instituição e campus de origem do autor, co-autor ( se houver) , professor orientador ( se houver), área
temática, objetivo, metodologia e conclusão, agradecimentos (opcional) e referências.
1.3 O banner será ilustrado, obrigatoriamente, com, no mínimo, uma figura, quadro ou tabela.
1.4 A Área Temática será obrigatoriamente a Literatura e deverá ser indicada logo após o nome do(s)
autor(es).
1.5 A formatação obedecerá aos seguintes critérios:
1.5.1 O Título devem estarem fonte 60, em caixa alta e negrito;
1.5.2 O nome do autor, co-autor e professor orientador devem estar em fonte 54, em caixa alta e negrito
(no máximo 05);
1.5.3 A IES e Área temática devem estar em fonte 48, em caixa alta e negrito;
1.5.4 As palavras Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados, Conclusão e Referências
devem estar escritas em fonte 54 centralizado, em caixa alta, e negrito.
1.5.2 O nome do autor, co-autor e professor orientador devem estar em fonte 54, em caixa alta e negrito
(no máximo 05);
1.5.3 A IES e Área temática devem estar em fonte 48, em caixa alta e negrito;
1.5.4 As palavras Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados, Conclusão e Referências
devem estar escritas em fonte 54 centralizado, em caixa alta, e negrito.
1.5.5 O corpo do texto deve estar em fonte 48, em negrito, letras minúsculas, exceto nomes próprios;
1.5.6 As referências devem ser as mesmas citadas no corpo do texto e devem estar na fonte 40.
1.5.7 Trabalhos submetidos que não atenderem à formatação acima indicada e às normas da ABNT
serão excluídos do processo de avaliação.
1.5.8 As informações devem ser organizadas buscando apresentar e facilitar a compreensão das ideias
centrais do trabalho.
Obs.: será disponibilizado o modelo no site institucional e/ou junto a Comissão Organizadora.

