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A SNCT é um evento anual, sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), por meio da Coordenação-Geral de Popularização e 

Divulgação da Ciência (CGPC/SEPED) e colaboradores, cuja missão é popularizar a ciência. 

O Campus Paulo Freire (CPF) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 

localizado em Teixeira de Freitas-BA, realizará sua V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT), como parte dos eventos da XVI SNCT nacional, cujo tema é “Bioeconomia: 

Diversidade e Riqueza para Desenvolvimento Sustentável”. 

No Campus Paulo Freire o evento acontecerá entre os dias 22 e 25 de outubro de 2019 e 

contará com Palestras, Oficinas, Minicursos, Relatos de Experiência, Mostra Artística, Mostra 

Científica, Workshop, Apresentação de Trabalhos Científicos e Mesas Redondas. 

A Comissão Organizadora Local do Campus Paulo Freire Teixeira de Fretas, Portaria nº 

03/2019 PROGEAC, de 18 de julho de 2019, vem por meio deste, divulgar a chamada para  

submissão de trabalhos científicos. 
 

 CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 

Quem pode submeter trabalhos científicos? 

 

Poderão submeter trabalhos científicos na SNCT 2019, a comunidade acadêmica da UFSB em 

geral, membros de comunidades acadêmicas externas e a comunidade em geral. 
 

Quem não deve submeter trabalhos científicos? 

 

É importante pontuar que esta chamada não inclui os trabalhos científicos a serem apresentados 

no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), pois essa 

categoria apresenta chamada específica orientada pela Diretoria de Pesquisa, Inovação e Criação 

(DPCI). 

Inscrição de trabalhos científicos na SNCT 2019 

A inscrição de trabalhos científicos deverá ser realizada por meio do SIGEventos 

(https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml) e está condicionada à inscrição de um dos autores no 

evento. 

 

Cronograma para inscrição de trabalhos científicos na SNCT 2019 

Cronograma para inscrever trabalhos científicos na SNCT 2019 

Inscrição de trabalhos científicos Até 0:00h de 29/09/2019 

Período de avaliação pelos pareceristas 30/09/2019 a 07/10/2019 

Resultados e pareceres 08/10/2019 

Submissão da versão final com alterações solicitadas 08 a 13/10/2019 

CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA A 

2ª MOSTRA INTERCAMPI DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UFSB 

https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Áreas temáticas: 

 

1. Bioeconomia 

2. Interdisciplinar 

3. Artes 

4. Ciências 

5. Educação 

6. Linguagens 

7. Humanidades 

8. Saúde 

 

Modalidade: 

Pesquisa concluída; 

Revisão bibliográfica; 

Relato de experiência. 

 

Idioma: português. 

 

Estrutura do trabalho científico: 

Título do resumo científico (máximo de 20 palavras); 

Nome do/a autor/a e coautores/as; 

Instituição de afiliação de cada autor/a; 

E-mail do/a autor/a principal para contato; 

Palavras-chave (três a cinco); 

Texto do resumo editado em parágrafo único, com até 2.500 caracteres (incluindo 

espaços), estruturado com: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. 

Referências conforme normas vigentes da ABNT. 

*Observar modelo disponível no ANEXO I 

 
 

Avaliação dos trabalhos: Os resumos passarão por avaliação. Os trabalhos que não se 

enquadrarem nas normas estabelecidas serão recusados. Serão considerados como critérios de 

Avaliação: 

 Originalidade e relevância do trabalho para publicação, de acordo com as áreas 

temáticas. 

 Profundidade conceitual na colocação dos problemas; 

 Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológico e na argumentação; e 

 Formatação de acordo as orientações e normas da ABNT. 
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ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS E 

AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS 

 

A qualidade do texto (gramática, ortografia e formatação) é de responsabilidade dos/as autores/as 

e será considerada como critério de avaliação pelo comitê técnico-científico. 

 

 

Após avaliação dos trabalhos, será divulgada no site do evento 

(https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml) uma lista dos resumos aprovados. 

Todos os trabalhos selecionados na presente chamada serão apresentados na modalidade 

“ORAL” com um tempo de até 10 minutos. 

A apresentação do trabalho deverá estar em total conformidade com a versão final aprovada. 

 

As sessões de apresentação ocorrerão em local definido pela comissão científica, informado 

previamente. O/A apresentador/a deverá ser um/a dos/as autores/as do trabalho. 

 

Os certificados de apresentação dos trabalhos serão emitidos via SIGEventos 

(https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml) a partir de 01 de novembro de 2019. 
 

 

 

Teixeira de Freitas, 05 de agosto de 2019. 

 

Comissão Organizadora Local da SNCT 2019 

https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml
https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml
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ANEXO I- MODELO PARA DESCRIÇAO DE TRABALHO CIENTÍFICO – SNCT 2019 

Modalidade: 

 

Título informativo e breve, com a primeira letra e as iniciais de substantivos 

próprios em maiúsculo. Nome científico, quando referido no título, deve ser 

escrito em itálico e vir acompanhado dos autores e do nível taxonômico ao 

qual é subordinado, entre parênteses. Formato: negrito e centralizado, fonte 

“Times New Roman”, tamanho 14 

 

Sobrenome, Nome de cada autor(1); Exemplo: Cassiano, Joana A. (1); Terra, Pedro J.(2); Sena, Ana P.F. (1). 

Seguido das Instituições de afiliação dos autores, exemplo: 

(1) Universidade…; (2) Centro de Pesquisas...; e do e-mail do autor para correspondência. Formato: 

centralizado, fonte “Times New Roman”, tamanho 12. 

 

 
Parágrafo único, com até 2.500 caracteres (incluindo espaços), estruturado com introdução, objetivo, 

metodologia, resultados e conclusões. O texto do resumo é contínuo e subtítulos como “introdução”, 

“metodologia” etc. não devem ser incluídos. Resumos com número de caracteres maior que 2.500 não 

serão aceitos. Nomes científicos (gênero, epíteto específico) devem ser sempre grafados em itálico. 

Nomes de espécies devem vir acompanhados do nome do respectivo autor. Outros grifos, tais como 

negrito ou sublinhado, não deverão ser utilizados. Tabelas, figuras, gráficos, citações ou referências 

bibliográficas não deverão constar no texto. Caso necessário, instituições de fomento devem constar no 

final do texto, entre parênteses, sendo incluídas no limite de 2.500 caracteres. Ao final do texto e das 

instituições de fomento (se necessário), acrescentar o termo “Palavras-chave:” acompanhado de 3 

palavras-chave, separadas por ponto, preferencialmente diferentes das palavras presentes no título do 

trabalho. Estas também serão incluídas no limite de 2.500 caracteres. O texto não deve ter tabulação que 

indique parágrafo, deve ser justificado, com fonte “Times New Roman”, tamanho 12. (Liste eventuais 

apoios recebidos: CNPq, CAPES, FAPESB, UFSB) 

 
Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. 


