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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PORTO NACIONAL

GERÊNCIA DE ENSINO
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

COMISSÃO ORGANIZADORA DO VI SILOG

 
RETIFICAÇÃO 001 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

 
CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA
APRESENTAÇÃO NO VI SIMPÓSIO DE LOGÍSTICA DO INSTITUTO FEDERAL

DO TOCANTINS (SILOG)

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO VI SIMPÓSIO DE
LOGÍSTICA DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS (SILOG), no uso de suas
atribuições, conforme atribuído por meio da Portaria nº 399/2019/PNA/REI/IFTO, de 16 de
dezembro de 2020, torna pública a realização da a RETIFICAÇÃO Nº 001 na CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2020, destinada à Abertura de Prazo para a Recepção de Artigos
Científicos a serem apresentados no VI Simpósio de Logística do Instituto Federal do
Tocantins, ano 2020. 
 
Onde se lê:
D. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
1. Os trabalhos deverão ser enviados pela  página eletrônica do evento desenvolvida pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins e disponibilizada para o V
SILOG (http://porto.ifto.edu.br/silog).
2. O arquivo do trabalho submetido à avaliação não deverá conter o nome dos autores, a
fim de assegurar uma avaliação às cegas. Ao submeter o trabalho os autores preenchem
campo específico no sistema em que ficará registrada a autoria. Os trabalhos que contenham
alguma forma de identificação poderão ser desconsiderados pela comissão organizadora.
3. Todos os trabalhos devem ser submetidos em formato editável (.doc, rtf e odt).
4. Após o processo avaliativo, todos os trabalhos aprovados (inclusive aqueles aprovados sem
ressalvas) deverão ser reenviados, por meio de link próprio disponibilizado na página do
evento (http://porto.ifto.edu.br/silog) com os respectivos nomes dos autores.
 
Leia-se:
D. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
1. Os trabalhos deverão ser enviados pela  página eletrônica do evento desenvolvida pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins e disponibilizada para o V
SILOG (http://porto.ifto.edu.br/silog).
2. A fim de resguardar a imparcialidade e isonomia no processo de avaliação dos trabalhos,
no processo de envio dos artigos/resumos expandidos pela página do evento
(http://porto.ifto.edu.br/silog) exigir-se-á o encaminhamento de duas cópias do trabalho: uma
com a identificação dos autores no local apropriado, conforme o modelo; a outra sem a
identificação dos autores do trabalho. Há local apropriado para envio de cada uma dessas
cópias na plataforma.
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3. Todos os trabalhos devem ser submetidos em formato editável (.doc, rtf e odt).
4. Após o processo avaliativo, todos os trabalhos aprovados com ressalvas deverão ser
reenviados, por meio de link próprio disponibilizado na página do evento
(http://porto.ifto.edu.br/silog) com os respectivos nomes dos autores. Os trabalhos
aprovados sem ressalvas não necessitarão de reenvio.
 
Onde se lê:

 4 CRONOGRAMA GERAL

ATIVIDADES
DATA/HORÁRIO

 

Publicação da Chamada Pública 17/02/2020

Início da Recepção dos Artigos para Avaliação 27/02/2020

Fim da Recepção dos Artigos para Avaliação 31/03/2020

Publicação da lista preliminar de trabalhos aprovados 13/04/2020

Período de recurso contra a lista de trabalhos aprovados 14 a 17/04/2020

Publicação da lista definitiva de trabalhos aprovados 27/04/2020

Prazo para recebimento da Carta de Aceite do Trabalho 11/05/2020

Prazo para últimos ajustes no trabalho, solicitado no processo de avaliação e
devolução 18/05/2020

Realização das apresentações dos trabalhos 03 e 04/06/2020

 

Leia-se:

 4 CRONOGRAMA GERAL

ATIVIDADES
DATA/HORÁRIO

 

Publicação da Chamada Pública 17/02/2020
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Início da Recepção dos Artigos para Avaliação 27/02/2020

Fim da Recepção dos Artigos para Avaliação 13/04/2020

Publicação da lista preliminar de trabalhos aprovados 22/04/2020

Período de recurso contra a lista de trabalhos aprovados

Envio de recursos pelo seguinte endereço eletrônico: silog.porto@ifto.edu.br
23/04/2020

Publicação da lista definitiva de trabalhos aprovados 30/04/2020

Prazo para recebimento da Carta de Aceite do Trabalho 11/05/2020

Prazo para últimos ajustes no trabalho, solicitado no processo de avaliação e
devolução 18/05/2020

Realização das apresentações dos trabalhos 03 e 04/06/2020

 
Januário Neto Pereira Sarmento

Presidente da Comissão Organizadora
Portaria nº 399/2019/PNA/REI/IFTO

 

Documento assinado eletronicamente por JANUARIO NETO PEREIRA SARMENTO,
Servidor, em 13/03/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0961234 e o código CRC 69A888B5.

Av. Tocantins, Loteamento Mãe Dedé
Setor - Jardim América
CEP 77500-000      Porto Nacional - TO
(63) 3363-9700
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br
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