DIREÇÃO GERAL
DIREÇÃO DE ENSINO
DIREÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO

EDITAL Nº 13 - ITAPER, DE 15 JULHO DE 2016.

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHO PARA
APRESENTAÇÃO NO I CONGRESSO DE INTERDISCIPLINARIDADE
DO NOROESTE FLUMINENSE – CONINF.

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – CAMPUS ITAPERUNA, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a abertura da Chamada de Trabalhos para
apresentação no I CONGRESSO DE INTERDISCIPLINARIDADE DO
NOROESTE FLUMINENSE - CONINF CAMPUS ITAPERUNA com o tema
“Educação, tecnologia e inclusão: desafios e oportunidades”, observadas as
normas e instruções estabelecidas neste edital.

1 - DOS OBJETIVOS

1.1 O I CONINF tem por objetivo criar um espaço de divulgação e troca
acadêmico-científica entre estudantes, professores, profissionais e pesquisadores
que desenvolvam pesquisas em áreas comuns, estabelecendo diálogo com
múltiplas possibilidades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, espera-se melhor
compreender as complexidades dos saberes e fazeres das múltiplas esferas
educacionais e sociais.

2 - DAS MODALIDADES DE TRABALHOS

2.1 Serão aceitas submissões de trabalhos nas modalidades banner e comunicação
oral de estudantes, pesquisadores e profissionais que desenvolvam estudos em
uma das áreas do conhecimento relacionadas no Anexo I.

I. O Anexo I indica as áreas do conhecimento conforme estabelecido pelo
Cnpq. No momento de submissão do resumo do trabalho o proponente deve
indicar a área à qual o trabalho se vincula.
II. O modelo para envio de resumo encontra-se no Anexo II e estará
disponível na página do evento - semanaacademica.itaperuna.iff.edu.br.
III. No momento da submissão o proponente deve escolher a modalidade
preferencial de apresentação: banner ou comunicação oral.
IV. Os resumos submetidos serão avaliados pela comissão científica que
poderá recomendar apresentação em modalidade diferente da indicada pelo
proponente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições para ouvintes estarão abertas pela página do evento semanaacademica.itaperuna.iff.edu.br - de 20 de julho a 03 de outubro de 2016.
3.2 Os autores de trabalhos deverão efetuar inscrição por meio da página do
evento respeitando o período de submissão, de 20 de julho a 14 de agosto de 2016.
O resumo do trabalho deve ser submetido uma única vez por um dos autores.
3.3 As inscrições para palestras, mesas-redondas, oficinas e minicursos estarão
abertas pela página do evento de 19 de setembro a 03 de outubro de 2016.
3.4 O CONINF será realizado dentro da Semana Acadêmica - 5 anos do campus
Itaperuna, portanto todos que se inscreverem para o Congresso estarão inscritos na
Semana Acadêmica.

4 - DAS SUBMISSÕES

4.1 As submissões de trabalho deverão ser realizadas no período de 20 de julho a
14 de agosto de 2016 na página do evento: semanaacademica.itaperuna.iff.edu.br.
4.2 Os coordenadores dos Projetos de Extensão do IFFluminense campus Itaperuna, aprovados por meio dos Editais Nº 137, de 17 de dezembro de 2015 (NEABI),
Nº 138, de 17 de dezembro de 2015 (Clube de Astronomia e Núcleo de Gênero) e
Nº 139 de 17 de dezembro de 2015 (Seleção de Projetos e Bolsas de Extensão
para o Ano Letivo de 2016) devem submeter propostas de trabalho que relatem as

experiências em desenvolvimento em seus projetos, conforme art. 19, inc. V e art.
20, inc. IX da resolução nº 36 de 11 de março de 2016.
4.3 Cada trabalho poderá ter até 5 (cinco) autores.
4.4 Não serão aceitos resumos foras das normas estabelecidas no Anexo II deste
edital.
4.5 A comissão científica do I CONINF será responsável pela avaliação,
aprovação e recomendação das propostas enviadas.
4.6 O resultado da avaliação das submissões será divulgado, no dia 05 de
setembro de 2016, na página do evento: semanaacademica.itaperuna.iff.edu.br.

5 - DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AOS TRABALHOS

5.1 O IFFluminense campus Itaperuna disponibilizará o espaço e o fornecimento
de energia elétrica e iluminação necessários para a exposição dos trabalhos
durante o I CONINF.
5.2 As apresentações de Comunicação Oral poderão utilizar mídias como vídeo,
ou slides digitais, para projeção por meio de Datashow disponíveis nos locais de
apresentação.
5.3 Os trabalhos submetidos e aceitos na forma de banner serão custeados pelo(s)
proponente(s).
5.4 O IFFluminense campus Itaperuna disponibilizará suporte para a exposição
dos banners.

6 - DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS

6.1 O I CONINF será realizado nos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2016 das 14h
às 21h30min, no IFFluminense campus Itaperuna.
6.2 O horário das apresentações dos trabalhos será determinado pela Comissão
Organizadora do evento.
6.3 Os banners serão agrupados em sessões de 2h e os autores deverão
permanecer no local da exposição para apresentá-los ao público participante do
evento.

6.4 As comunicações orais serão agrupadas em sessões de 4 (quatro) trabalhos
com 20 minutos para cada apresentação e 30 minutos para debate ao final das
apresentações.
6.5 As sessões de comunicação oral estarão abertas a participação do público do
evento, respeitando a capacidade do espaço físico.
6.6 As datas e horários de apresentação dos trabalhos serão divulgadas na página
do evento - semanaacademica.itaperuna.iff.edu.br - em 19 de setembro de 2016.
7 – CRONOGRAMA

7.1 As datas de inscrição, submissão de trabalhos, divulgação de aprovação e
atividades do evento estão descritas no quadro abaixo.

Submissão dos trabalhos
Divulgação dos trabalhos aprovados
Cronograma de apresentações
Inscrições de ouvintes
Inscrição em atividades
Realização do evento

20 de julho a 14 de agosto
05 de setembro
19 de setembro
20 de julho a 03 de outubro
19 de setembro a 03 de outubro
05, 06 e 07 de outubro

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Os trabalhos aprovados terão seus resumos publicados em anais eletrônicos.
Apenas serão publicados os resumos de trabalhos que tenham sido apresentados.
8.2 Os apresentadores de trabalhos terão seus certificados digitais liberados
mediante apresentação na sessão.
8.3 Aqueles que realizarem inscrição no I CONINF como ouvintes receberão
certificado de participação geral, de forma digital, após o término do evento
mediante presença confirmada por assinatura na lista de credenciamento.
8.4 Serão emitidos certificados digitais para participação nas seguintes atividades
do evento: minicursos, oficinas, palestras e mesas-redondas, mediante assinatura
em listas de presença.
8.5 A comunicação com a Comissão Organizadora deverá ser feita enviando-se
mensagens para o e-mail: academica.itaperuna@iff.edu.br.

8.6 A Comissão Organizadora do I CONINF reserva-se o direito de resolver os
casos omissos e situações não previstas nesta Chamada.
8.7 A presente Chamada de Trabalhos encontra-se disponível no portal do
IFFluminense - www.iff.edu.br/Itaperuna.

Itaperuna, 15 de julho de 2016.

Michelle Maria Freitas Neto
Diretora Geral do IFFluminense campus Itaperuna

Plínio Rodrigues Rosa Barreto
Diretor de Ensino e Aprendizagem do IFFluminense campus Itaperuna

Roberto da Silva Lanes Filho
Diretor de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis do IFFluminense campus
Itaperuna

Alcione Gonçalves Campos
Coordenadora de Pesquisa e Inovação do IFFluminense campus Itaperuna

O documento original e assinado está disponível no Gabinete do IFFluminense
campus Itaperuna

ANEXO I
ÁREAS DO CONHECIMENTO
Ciências Exatas e da Terra
Matemática
Probabilidade e Estatística
Ciência da Computação
Astronomia
Física
Química
Geociências
Oceanografia
Ciências Biológicas
Biologia Geral
Botânica
Zoologia
Ecologia
Morfologia
Fisiologia
Bioquímica
Biofísica
Farmacologia
Imunologia
Microbiologia
Parasitologia
Engenharias
Engenharia Civil
Engenharia de Minas
Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária
Engenharia de Produção
Engenharia Nuclear
Engenharia de Transportes
Engenharia Naval e Oceânica
Engenharia Aeroespacial
Engenharia Biomédica
Ciências da Saúde
Medicina
Odontologia
Farmácia
Enfermagem
Nutrição
Saúde Coletiva

Fonoaudiologia
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Educação Física
Ciências Agrárias
Agronomia
Recursos Florestais e Engenharia
Florestal
Engenharia Agrícola
Zootecnia
Medicina Veterinária
Recursos Pesqueiros e Engenharia de
Pesca
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciências Sociais Aplicadas
Direito
Administração
Economia
Arquitetura e Urbanismo
Planejamento Urbanos e Regional
Demografia
Ciência da Informação
Museologia
Comunicação
Serviço Social
Economia Doméstica
Desenho Industrial
Turismo
Ciências Humanas
Filosofia
Sociologia
Antropologia
Arqueologia
História
Geografia
Psicologia
Educação
Ciência Política
Teologia
Linguística, Letras e Artes
Linguística
Letras
Artes

ANEXO II
MODELO PARA ENVIO DE RESUMO

Título (Fonte Arial 20, negrito,
centralizado)
Área do conhecimento (Fonte arial 12, centralizado)
Nome do Autor 1 (Arial, tamanho 12, centralizado)
Instituição de vínculo do Autor 1 (Arial, tamanho 12, itálico, centralizado)
Email do Autor 1 (Arial, tamanho 12, itálico, centralizado)
Nome do Autor 2 (Arial, tamanho 12, centralizado)
Instituição de vínculo do Autor 2 (Arial, tamanho 12, itálico, centralizado)
Email do Autor 2 (Arial, tamanho 12, itálico, centralizado)

Resumo (Arial, tamanho 12, negrito, justificado)
Texto do resumo (Arial, tamanho 12, justificado). O resumo deverá ter entre
250 a 300 palavras (NBR 6028) e ser escrito em único parágrafo. No corpo do
resumo, não serão aceitas quaisquer tipos de imagens ou referências. O
parágrafo deve ter alinhamento justificado, fonte Arial, tamanho 12, espaço
entre linhas simples. O resumo é uma apresentação concisa de todos os
pontos relevantes do trabalho, os objetivos, a abordagem metodológica, os
resultados e as conclusões, parciais ou finais.

Palavras-Chave: Xxxxx. Xxxxx. Xxxxx.

