CHAMADA EXTERNA DE TRABALHOS
6º SEMINÁRIO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DO
IFSC SEPEI 2017
- Mundo profissional e educação para o trabalho A comissão central do 6º Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação
do IFSC – SEPEI 2017 - torna pública chamada de trabalhos científicos que divulguem
experiências práticas e resultados na área da inovação tecnológica, desenvolvidos nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Data do evento
4, 5 e 6 de setembro de 2017 no Câmpus Itajaí do IFSC.

Tema
Mundo profissional e educação para o trabalho.

Vagas
A edição 2017 do SEPEI do IFSC admite a participação de até 16 apresentações orais1.

Formato dos trabalhos
Resumo expandido (ver modelo no site do evento).

Quem pode submeter e apresentar
Educadores com atuação em Ensino, Pesquisa e Extensão preferencialmente em
coautoria com estudantes de ensino técnico, graduação e pós-graduação interessados
em debater o tema “Mundo profissional e educação para o trabalho”.
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Será mantida lista de espera para o caso de aumento de vagas conhecida após avaliação e seleção dos
trabalhos da modalidade interna.

Divisões Temáticas *
DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional;
DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo;
DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional
inclusivo;
DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro.
* Ver mais detalhes da chamadas das DTs no Anexo 1.

Inscrições
As inscrições para o SEPEI 2017 são gratuitas e podem ser realizadas no período de
24 de julho a 8 de agosto de 2017, exclusivamente por meio do SIGAA–Extensão
(https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/link/public/extensao/inscricoesOnline).

Submissão
Ocorre no ato da inscrição, quando o interessado faz upload de arquivo PDF de seu
trabalho, conforme modelo.

Avaliação
Avaliadores convidados pela comissão central darão parecer aos trabalhos submetidos
podendo o mesmo ser “Aceito”; “Aceito com necessidade de ajustes”; ou “Recusado”. O
resultado estará disponível no email dos autores responsáveis pela submissão até o dia
14 de agosto de 2017.

Certificação e Divulgação
Todos os autores apresentadores receberão certificado expedido pela Pró-reitoria de
Extensão e Relações Externas do IFSC, diretamente no SIGAA-Extensão (mesma área
da inscrição online).
Os trabalhos apresentados no SEPEI 2017 serão avaliados por bancas em
conformidade com normas específicas divulgadas no site do evento. Todos os trabalhos
receberão notas dos membros da banca de avaliação e a comissão central fará
ranqueamento das notas certificando adicionalmente na solenidade de encerramento os
três destaques de cada Divisão Temática.

Os trabalhos apresentados serão organizados em um Caderno Digital, a ser divulgado
até o dia 02 de setembro de 2017, no site do evento. A comissão central reserva-se ao
direito de não incluir no Caderno Digital trabalhos submetidos fora dos modelos ou em
desacordo com as diretrizes.

Disposições gerais
-

Participantes externos que precisarem cancelar sua inscrição devem enviar
mensagem para o email <sepei@ifsc.edu.br>.
O IFSC não se responsabiliza por nenhum tipo de despesa relacionada à
participação de autor apresentador externo.
A programação das apresentações do SEPEI 2017 será divulgada até o dia 02 de
setembro de 2017 e é de responsabilidade dos autores de cada trabalho conferir
a programação para saber o dia, hora e local de sua apresentação.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão central do SEPEI 2017.

Florianópolis, 19 de julho de 2017.

ANEXO 1 - CHAMADA DE TRABALHOS ÀS DIVISÕES TEMÁTICAS (DT)
O SEPEI 2017 reunirá relatos de experiências em atividades de ensino, pesquisa e extensão,
nas modalidades “apresentação oral” e “mostra digital de pôster”. Para integrar as abordagens e
promover reflexões e troca de experiências, o evento reunirá os trabalhos em quatro Divisões
Temáticas (DT). Os autores devem definir em qual DT submeterão seus trabalhos a partir das
diretrizes e orientações desta chamada, independente da origem do fomento da atividade em
questão e da formação básica dos seus autores. Desta forma a comissão central do Sepei 2017
busca colocar em prática princípios básicos da atuação educacional como o da
interdisciplinaridade e o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Divisões Temáticas (DT)
DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Interessam nesta divisão temática, especialmente, relatos de atividades que abordam
manifestações artístico culturais, movimentos de incentivo à leitura e à escrita, fenômenos
contemporâneos da linguagem, autoria colaborativa, linguagem imagética, fotografia, cinema,
cineclubismo, estética, dança, música, consumo e produção midiática, universo discursivo,
língua adicional para brasileiros e estrangeiros, patrimônio histórico cultural, biblioteconomia e
educação de usuários; literatura, documentação, formação de leitores, redes sociais,
e-governo, repositórios, netativismo, mineração de dados; estratégia, organizações e gestão
da informação; gestão de operações e logística; gestão de pessoas; marketing; gastronomia,
turismo; gestão e administração pública, transparência pública e outras relacionadas.
Áreas temáticas, do conhecimento e
atuação educacional relacionada:

Comunicação; Cultura; Linguística, letras e artes;
Formação de Leitores; Ensino de artes; Sociais
aplicadas.

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Interessam nesta divisão temática, especialmente, relatos de atividades que abordam
educação do campo; sustentabilidade ambiental; epidemiologia; bem estar e saúde pública;
naturologia; terapias alternativas; energias renováveis; agricultura familiar; mudanças
climáticas; reciclagem, reaproveitamento e gestão de recursos e resíduos; conflitos
socioambientais; máquinas agrícolas e florestais; propriedades físicas dos produtos agrícolas;
engenharia e processos das indústrias agroalimentares; instalações e equipamentos
pecuários; aquicultura; gestão e conservação do solo; hidrologia e hidráulica; gestão da água;
ordenamento do território e desenvolvimento rural; tecnologias ambientais; e outras.
Áreas temáticas, do conhecimento e
atuação educacional relacionada:

Meio ambiente; Agrárias; Biológicas; Saúde;
Exatas e da Terra

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional
inclusivo
Interessam nesta divisão temática, especialmente, relatos de atividades que abordam
memória social e poder; direito e justiça em ação; cidades e espaços públicos; ocupações e
profissões; fronteiras e deslocamentos; trabalhadores; sindicatos e ações coletivas;
pensamento social no Brasil; biografia; políticas públicas; educação e sociedade; política e
sociedade; economia;religião, conflitos e questão de secularização; movimentos sociais;
democracia; desigualdades e estratificação; migrações contemporâneas no Brasil; violência,
crime e punição; xenofobia; família; relações raciais e étnicas; juventudes, velhices e
construções identitárias; corpo e sexualidade; tecnologias educacionais; EJA; CERTIFIC;
educação prisional; inclusão, direitos humanos e interculturalidade; educação especial;
formação de professores; didática, currículo e políticas educacionais; orientação profissional;
educação a distância; ensino híbrido; práticas de estágio; gestão educacional; iniciação a
docência; pesquisa como princípio educativo; cultura escolar e cultura discente; estratégias
para o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes; e outras.
Áreas temáticas, do conhecimento e
atuação educacional relacionada:

Direitos humanos e justiça, Trabalho, Humanas,
Educação

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Interessam nesta divisão temática, especialmente, relatos de atividades que abordam
computação e informática; softwares e hardwares; engenharia de software (métodos, técnicas
e ferramentas); inteligência artificial; interação humano-computador; jogos digitais; Internet das
Coisas (IOT); sistemas multimídia; big data; tecnologias assistivas; robótica; ergonomia;
electrificação; fontes de energia e energias renováveis; automatização e controle; tecnologias
da informação e comunicação; ciência dos materiais; técnicas alternativas e inovação em
processos; e outras.
Áreas temáticas, do conhecimento e
atuação educacional relacionada:

Tecnologia e produção,
Engenharias

ANEXO 2 -DIRETRIZES PARA A SELEÇÃO DE TRABALHOS NOS CÂMPUS DO
IFSC
Os trabalhos submetidos ao SEPEI 2017 serão avaliados a partir dos seguintes critérios:
1) A proposta está em consonância com a Divisão Temática indicada pelo autor?
Se SIM, 10,00.
Se NÃO, 0,00.
2) A atividade relatada configura-se conceitualmente como atividade de Ensino,
Pesquisa e Extensão conforme objetivos e metas da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT)?
Se SIM, 10,00.
Se NÃO, 0,00 para este e para todos os demais itens abaixo. Essa nota reprova a
proposta. O responsável pela avaliação deve justificar o motivo.
3) A indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão está presente (caracterizado)
no resumo expandido?
Se claramente presente, 10,00.
Se parcialmente presente, 8,00.
Se fragilmente presente, 5,00.
Se não está presente, 0,00.
4) A introdução do resumo expandido traz explicitamente a justificativa do
trabalho proposto?
Se claramente presente, 10,00.
Se parcialmente presente, 8,00.
Se fragilmente presente, 5,00.
Se não está presente, 0,00.
5) A introdução do resumo expandido traz explicitamente o(s) objetivo(s) do
trabalho proposto?
Se claramente presente, 10,00.
Se parcialmente presente, 8,00.
Se fragilmente presente, 5,00.
Se não está presente, 0,00.
6) A introdução do resumo expandido traz explicitamente a fundamentação teórica
do trabalho proposto?
Se claramente presente, 10,00.
Se parcialmente presente, 8,00.
Se fragilmente presente, 5,00.
Se não está presente, 0,00.
7) A metodologia está detalhada com precisão e rigor acadêmico?
É possível perceber escolhas da metodologia detalhadas para todas as etapas, 10,00.

Apresenta metodologia detalhada, porém, falta clareza, 8,00.
Apresenta metodologia, porém, não é possível compreender as etapas, 5,00.
Não apresenta metodologia, 0,00.
8) Os resultados e discussão do trabalho apresentam coerência com o tempo de
execução da atividade relatada?
Se PLENAMENTE, 10,00.
Se PARCIALMENTE, 5,00.
Se não apresenta, 0,00.
9) O resumo expandido tem estudantes na autoria do trabalho?
Se SIM, 10,00.
Se NÃO, 5,00.
10) A conclusão do resumo expandido traz explicitamente ?
Se claramente presente, 10,00.
Se parcialmente presente, 8,00.
Se fragilmente presente, 5,00.
Se não está presente, 0,00.

