
EDITAL PARA A MOSTRA CIENTÍFICA –
SNCT 2016

A Universidade Federal  de Santa Catarina,  Campus Blumenau, juntamente
com o Instituto Federal de Santa Catarina,  Campus Gaspar, e o Instituto Federal
Catarinense,  Campus Blumenau, promove a “Mostra Científica” que será realizada
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016.

OBJETIVO

Criar um ambiente propício para a discussão das pesquisas atuais e temas
comuns aos estudantes e servidores destas três instituições, bem como a aquisição
de novos conhecimentos e perspectivas profissionais.

NORMAS PARA ENVIO DE RESUMO

1. Prepare  seu  resumo  com  base  no  modelo  disponível  no  endereço
snct.blumenau.ufsc.br NÃO ultrapassando o limite de 1 página.

2. Cada autor principal pode submeter no máximo dois resumos.
3. Identifique em qual área temática o seu trabalho se insere:

a. Física
b. Matemática
c. Química
d. Engenharia Têxtil
e. Engenharia de Materiais
f. Engenharia de Controle e Automação
g. Elétrica
h. Mecânica
i. Ciências Humanas
j. Educação
k. Informática
l. Administração
m. Vestuário 
n. Ciências Naturais
o. Outra (indique)

4. Confira todos os dados antes de enviar o resumo (após a submissão não será
possível alterar).

5. Grave  duas  versões  do  documento:  uma  em  "PDF"  e  outra  em
“word/libreoffice (.doc, .docx/.odt)” para a submissão. A submissão deve ser
realizada por e-mail:  snct.blumenau@contato.ufsc.br. No assunto do e-mail,
escrever  “MC”  e  especificar  a  área  temática  do  seu  trabalho
(MC_área temática). Salvar os arquivos com o nome e o sobrenome do
autor  principal com  as  respectivas  iniciais  maiúsculas (Exemplo:
FulanoDeTal.pdf). Caso sejam enviados dois resumos, incluir o número 1 para
o  primeiro  e  2  para  o  segundo  após  o  sobrenome  (Exemplo:
FulanoDeTal1.pdf, (Exemplo: FulanoDeTal2.pdf).).

6. O limite de tamanho do arquivo PDF é de 1 MB.

mailto:snct.blumenau@contato.ufsc.br


CRONOGRAMA

Data Atividade
04  de
setembro

Prazo limite para o envio de resumo

12  de
setembro

Divulgação do resultado (aceite)

23 de
setembro 

Divulgação da programação

03  e  04  de
outubro 

Mostra Científica: Apresentação do pôster. 
Pelo menos um dos autores do trabalho deverá estar presente
na apresentação na data e local programados.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS (PÔSTER)

1. Todos os resumos aceitos serão apresentados na forma de pôster.
2. O horário  de apresentação será previamente estabelecido  e divulgado na

página do evento.
3. A confecção (modelo) do pôster é livre, devendo apenas respeitar a dimensão

máxima de 90 x 120 cm. O painel disponível permite fixação por barbante ou
com fita adesiva. Deverão ser evitados quaisquer materiais que danifiquem
os pôsteres e os painéis.

4. A fixação e retirada dos pôsteres são de responsabilidade dos autores.  O
pôster deverá ser colocado no local indicado no dia da apresentação, com 60
minutos de antecedência e permanecer afixado até o final da apresentação.
Os expositores receberão um certificado de apresentação.

Será premiado um trabalho apresentado na forma de pôster que tenha recebido
o destaque do Comitê Científico em cada uma das áreas temáticas. A cerimônia de
entrega do Prêmio (certificado de menção honrosa) ocorrerá ao final da Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia 2016, conforme programação do evento.

Fique atento à data e ao horário de apresentação do seu pôster, pois somente
serão premiados os trabalhos efetivamente apresentados em cada uma das áreas.
Além disso, pelo menos um dos autores do trabalho deve estar presente na sessão
de encerramento para receber o certificado.

Elaboração do Pôster

Sugere-se que: 

 O corpo do pôster contenha: introdução ao trabalho, objetivos, resultados ou
impactos  das  ações  realizadas,  conclusão/considerações  finais,  referências
(quando couber). 

 O nome do autor que apresentará o trabalho esteja sublinhado. 
 O corpo do texto seja feito com o mínimo possível de texto e o máximo possível

de  ilustrações  (figuras,  diagramas  e  tabelas).  Estimula-se  a  criatividade  na
apresentação dos pôsteres.

CADERNO DE RESUMOS



Todos os resumos submetidos e aceitos serão publicados no caderno de resumos do
evento que ficará disponível na página do evento. 


