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REGULAMENTO DO IX SIMPÓSIO DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO & TECNOLOGIA DO IF
Sudeste MG – Campus - Rio Pomba
1. DAS DEFINIÇÕES, ATIVIDADES E OBJETIVOS
1.1. O IX Simpósio de Ciência, Inovação & Tecnologia é um evento de âmbito científico
regional, voltado para o desenvolvimento do pensamento científico, tecnológico e de
inovação, visando à iniciação à pesquisa científica e tecnológica de estudantes da
educação básica, da graduação, da pós-graduação e do corpo de servidores do Instituto.
O evento também é destinado à avaliação dos programas Institucionais de iniciação
científica e tecnológica do Campus.
1.2. As atividades previstas para desenvolvimento durante o IX Simpósio são:


Apresentação de trabalhos de pesquisa desenvolvidos por estudantes da
iniciação cientifica e pós-graduação do Campus Rio Pomba.

1.3. O evento tem por objetivos:
I. promover a divulgação científico-tecnológica e de inovação a fim de estimular o
debate de questões relevantes nas diferentes áreas do conhecimento do Campus
Rio Pomba;
II. divulgar e incentivar o desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica,
tecnológica e de inovação relacionados às atividades de ensino, pesquisa e
extensão do Campus Rio Pomba;
III. estimular a participação de alunos, ex-alunos, servidores, pesquisadores e
comunidade em geral em palestras e apresentações de trabalhos.
1.4. O cronograma com as datas importantes para o IX Simpósio de Ciência, Inovação e
Tecnologia do IF Sudeste MG encontra-se no sítio do III Simepe.
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2. DO CADASTRO, DA INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES, DAS VAGAS E DA
PARTICIPAÇÃO
2.1. O IX Simpósio ocorrerá simultaneamente ao III Simepe.
2.2. O cadastro no sistema do IX Simpósio ocorrerá de acordo com o cronograma do III
Simepe.
2.3. A inscrição nas atividades do evento deverá ser realizada exclusivamente pela
Internet no sítio do evento, de acordo com o cronograma do III Simepe.
2.3.1 O evento será gratuito.
2.4. No evento participarão pesquisadores, servidores, alunos e comunidade em geral.
2.5. Todos os inscritos com presença comprovada nas atividades do III Simepe terão
direito à certificação.
2.6. A participação de estudantes de iniciação cientifica será obrigatória sob pena de não
receber o certificado de conclusão da iniciação científica.
3. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
3.1. As normas para submissão do resumo constam no regulamento do III Simepe.
3.2. Os trabalhos submetidos para publicação devem ser inéditos.
3.3. Os trabalhos submetidos serão avaliados por comissão própria de avaliadores que
deliberará sobre o mérito científico de sua publicação. Trabalhos que não respeitarem o
regulamento do III Simepe ou que não apresentarem mérito científico não serão
apresentados ou publicados.
3.4. Cada trabalho submetido poderá ser apresentado nos seguintes formatos:
 Comunicação Oral – Serão selecionados dois trabalhos dos estudantes de
iniciação científica de cada departamento e de cada curso de pós-graduação para
apresentação oral. O autor terá 15 minutos para fazer sua apresentação, mais 5
minutos para questionamentos. Será disponibilizado um microcomputador
equipado com projetor multimídia, contendo um programa compatível com o MS
PowerPoint 97-2003 (extensão ppt). O arquivo contendo a apresentação deverá
apresentado para o representante da DPPG à 7h00min do dia de sua
apresentação. Os horários e datas das apresentações serão divulgados no site do
evento após o resultado final das avaliações.
 Pôster (Painel) – Os trabalhos não selecionados para apresentação oral e
trabalhos de iniciação científica de estudantes do ensino médio serão
apresentados na forma de pôster no III Simepe. Aqueles trabalhos selecionados
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para apresentação oral poderão, opcionalmente, ser apresentados na forma de
pôster no III Simepe.
3.5. Os trabalhos apresentados oralmente serão publicados nos Anais do IX Simpósio de
Ciência, Inovação & Tecnologia. Os demais trabalhos serão publicados no site do III
Simepe.
3.6. Não serão aceitas inscrições, em hipótese alguma, fora dos prazos estabelecidos.
4.

DA

APRESENTAÇÃO

DOS

TRABALHOS

DE

INICIAÇÃO

CIENTÍFICA

E

TECNOLÓGICA
4.1. Os dois trabalhos por departamento que obtiverem maior pontuação de acordo com
a chamada de trabalhos para o III Simepe, mediante avaliação do Comitê Científico, a
ser designado pela organização do evento, serão selecionados para apresentação oral.
4.2. Informações para a organização de pôsteres (painéis):
4.2.1. É condição obrigatória para a apresentação do trabalho que o(s) autor(es) se
comprometa(m) a estar(em) presente(s), com pelo menos um representante, no dia e
horário programado para a apresentação do pôster, para evitar transtornos junto à
plenária em relação à programação científica;
4.2.2. As normas para confecção de pôster estarão disponíveis no sítio do III Simepe;
4.3. Os autores devem verificar previamente na programação, o local, dia e horário da
sua apresentação, evitando atrasos. Na ausência de alguma apresentação, por qualquer
motivo, não haverá alteração no cronograma.
4.4. O Comitê Científico fará o acompanhamento do evento e avaliação dos trabalhos.
4.5. O orientador deve comparecer nas sessões de apresentação dos trabalhos em que
tenha participado como orientador, no Seminário de Iniciação Científica, fornecendo
informações complementares ao trabalho apresentado, se solicitado. Em caso de
ausência do orientador por motivo de força maior, o mesmo deverá enviar carta com
justificativa à Diretoria de Pesquisa do Campus, no prazo de 5 (cinco) dias a partir do
encerramento do evento.
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5. DAS PREMIAÇÕES DO IX SIMPÓSIO DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
5.1. Os trabalhos apresentados no evento serão avaliados pelo Comitê Científico de
acordo com as fichas de avaliação do III Simepe.
5.2. As duas apresentações orais que obtiverem as maiores notas de acordo com as
fichas de avaliação dos anexos I e II serão premiadas com certificado de menção
honrosa, independentemente do Departamento ou curso ao qual estão vinculadas.
5.3. Somente os trabalhos desenvolvidos por orientadores do IF Sudeste MG - Campus
Rio Pomba participarão das apresentações orais e premiações.
6. DO CONVITE PARA PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO
6.1. O orientador das apresentações orais com maior pontuação será convidado a redigir
um capítulo de livro. Assim, sete trabalhos, um de cada departamento, um trabalho do
curso de Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos e um trabalho da
Especialização em Ensino de Matemática e Física definirão os capítulos do livro,
totalizando nove capítulos de livro.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As publicações decorrentes de trabalhos apresentados no IX Simpósio de Ciência,
Inovação & Tecnologia do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba deverão citar,
obrigatoriamente, o Campus Rio Pomba, do Instituto Federal do Sudeste de Minas
Gerais, a Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), ou o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dependendo do tipo de
bolsa que o aluno recebeu durante o Programa.
7.2. Os professores e bolsistas que desenvolveram projetos inovadores (PIBITI) deverão
buscar orientação no NITTEC do Campus Rio Pomba, para confecção do resumo, pôster
e apresentação oral, a fim de resguardar o direito futuro de proteção da propriedade
intelectual.
7.3. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos
soberanamente pela Comissão Organizadora do evento.
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ANEXO I
Ficha para avaliação dos trabalhos apresentados na forma ORAL no IX Simpósio de Ciência,
Inovação e Tecnologia
Apresentação número:

XX

Nome do Apresentador:
__________________________________________________________________________________
Título do trabalho:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data: _____/_____/2015.

Horário: _______horas e _______minutos.

Itens avaliados
1- Adequação do material audiovisual (qualidade visual)
2- Domínio e adequação do conteúdo
3- Distribuição cronológica (adequação ao tempo disponível
de apresentação)
4- Contribuição do bolsista/voluntário para o projeto de
pesquisa
5- Relevância do assunto
6- Comunicação (linguagem clara, fluente, correta e gestos)
7- Apresentação dos objetivos, da metodologia, dos
resultados (parciais ou finais) e das conclusões do trabalho
8- Capacidade de estimular o interesse pelo assunto
(motivação pelo tema)
9- Segurança do apresentador nos questionamentos
Total de pontos obtidos neste processo

Pontuação
Até 10 pontos
Até 10 pontos
Até 10 pontos

Pontos Obtidos

Até 10 pontos
Até 10 pontos
Até 10 pontos
Até 15 pontos
Até 15 pontos
Até 10 pontos
Até 100 pontos

Observações:
Início: __________________ Fim: ________________ (Duração prevista: 15 minutos)

Campus Rio Pomba,

______ de _______________ de 2016.

Responsável pela avaliação:
Nome:_____________________________________ Assinatura:__________________________________
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Ficha para avaliação dos trabalhos de inovação apresentados na forma ORAL no IX Simpósio de
Ciência, Inovação e Tecnologia
Apresentação número:

XX

Nome do Apresentador:
__________________________________________________________________________________
Título do trabalho:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data: _____/_____/2015.

Horário: _______horas e _______minutos.

Itens avaliados
Pontuação
Pontos Obtidos
1- Adequação do material audiovisual (qualidade visual)
Até 10 pontos
2- Domínio e adequação do conteúdo
Até 10 pontos
3- Distribuição cronológica (adequação ao tempo disponível
Até 10 pontos
de apresentação)
4- Contribuição do bolsista/voluntário para o projeto de
Até 10 pontos
pesquisa
5- Relevância do assunto, potencial de inovação tecnológica
Até 20 pontos
e aplicação
6- Comunicação (linguagem clara, fluente, correta e gestos)
Até 10 pontos
7- Apresentação dos objetivos, da metodologia e dos
Até 10 pontos
resultados*
8- Capacidade de estimular o interesse pelo assunto
Até 10 pontos
(motivação pelo tema)
9- Segurança do apresentador nos questionamentos
Até 10 pontos
Total de pontos obtidos neste processo
Até 100 pontos
*Por se tratar de projetos de inovação, a metodologia e os resultados poderão ser apresentados de forma não
detalhada.
Observações:
Início: __________________ Fim: ________________ (Duração prevista: 15 minutos)

Responsável pela avaliação:
Nome:_____________________________________ Assinatura:__________________________________
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Rio Pomba, 11 de julho de 2016.

Profª Larissa Mattos Trevizano
Assessora do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia

Prof. Sérgio de Miranda Pena
Gerente de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. André Narvaes da Rocha Campos
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

7

