
 

 

MOSTRA CIENTÍFICA  

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

2017 
 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – campus Blumenau, o Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC) – campus Gaspar e o Instituto Federal Catarinense (IFC) - campus Blumenau, 

promovem a “Mostra Científica” da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017, que será 

realizada nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017, com o tema “A Matemática está em tudo”. 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Criar um ambiente propício para a discussão das pesquisas e temas atuais comuns aos 

estudantes e servidores das três instituições envolvidas; 

 Permitir o aperfeiçoamento dos docentes e profissionais das áreas; 

 Promover a aproximação entre os saberes produzidos no âmbito da universidade, da educação 

básica, do ensino técnico de Santa Catarina e especialmente da rede pública de ensino; 

 Viabilizar o princípio da extensão universitária, como processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e 

outros setores da sociedade; 

 Contribuir para a formação técnico-acadêmica e cidadã dos estudantes da UFSC, IFC E IFSC, 

pautada na função social dos institutos federais e da universidade pública, por meio da sua 

participação na construção e mediação das atividades. 

 

2. DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Os expositores da SNCT 2017 poderão submeter até à apreciação da Comissão Avaliadora 

até 03 (três) trabalhos dentre as seguintes modalidades: 

a) Pôster; 

b) Palestra (duração: 40min – 1h); 

c) Minicurso (duração: 4h – 8h); 

d) Oficina (duração: 2h – 4h). 



 

2.2 – Todos os trabalhos deverão ser acompanhados de seu respectivo resumo (cujo modelo 

pode ser acessado no link http://snct.blumenau.ufsc.br/modelo-para-resumo/) como requisito para 

efetivação da inscrição. 

2.3 – Os trabalhos deverão estar relacionados, preferencialmente, às seguintes áreas de 

conhecimento: 

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. Outros. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 - As inscrições para a Mostra Científica da SNCT 2017 serão realizadas exclusivamente 

via internet, no site: http://snct.blumenau.ufsc.br/.  

3.2 Somente serão aceitas comunicações à Comissão Organizadora por meio do e-mail 

snct.blumenau@gmail.com  
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4. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

 

4.1 Cada resumo deverá ser enviado individualmente, para o e-mail 

snct.blumenau@gmail.com, conforme o modelo constante no endereço 

http://snct.blumenau.ufsc.br/modelo-para-resumo/. 

4.2 O arquivo deverá ser enviado nos formatos .pdf ou .docx e nomeado da seguinte maneira: 

SNCT2017_NOME DO PROPONENTE_MODALIDADE_nº_DIA DE PARTICIPAÇÃO 

(exemplo: SNCT2017_Joao da Silva_poster01_25-10), com tamanho máximo de 1MB 

para cada arquivo. 

4.3 O prazo para envio dos resumos encerra em 15 de setembro de 2017. 

4.4 Após o envio dos resumos, não será admitida a retificação de dados. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

Data Atividade 

04 a 15 de setembro Período para inscrições das atividades (pôster, minicurso, oficina, palestra) 

16 a 25 de setembro Avaliação das inscrições submetidas à Comissão Avaliadora 

26 de setembro Divulgação dos trabalhos aprovados 

25 a 27 de outubro Mostra Científica (IFSC GASPAR, IFC BLUMENAU E UFSC 

BLUMENAU) 

 

6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

6.1 Os resumos aceitos serão apresentados juntamente com o respectivo trabalho; 

6.2 A apresentação dos pôsteres será feita, no período vespertino, na sede estabelecida pela 

organização para a Mostra Científica no respectivo dia: 25/10 – IFSC Gaspar; 26/10 – 

IFC Blumenau; e 27/10 – UFSC Blumenau; 

6.3 A confecção (modelo) do pôster é livre, devendo apenas respeitar o tamanho do painel. O 

painel disponível permite fixação por barbante ou com fita adesiva. O tamanho disponível 

é de 80 x 120 cm no máximo; 

6.4 A fixação e retirada dos pôsteres são de responsabilidade dos autores. Estes deverão ser 

fixados até as 12h00min do dia da apresentação e retirado até as 12h00min do dia 

seguinte; 

6.5 Os trabalhos serão avaliados para posterior premiação (certificado), sendo escolhido 01 

(um) trabalho por dia de Mostra Científica, totalizando 03 (três) trabalhos.  

6.6 Para a solenidade de premiação, em data e horário a ser preestabelecido e divulgado pela 

Comissão Organizadora, um dos autores deverá estar presente. 
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7. CADERNO DE RESUMOS 

 

7.1 Todos os resumos submetidos e aceitos serão publicados no caderno de resumos do evento 

a ser disponibilizado posteriormente no site http://snct.blumenau.ufsc.br/. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017 acontecerão 

simultaneamente à Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC Blumenau (SEPEX) e ao 

Seminário de Iniciação Científica (SIC/UFSC), na UFSC campus Blumenau. 

 

 

 

A Comissão Organizadora. 

Blumenau-SC, 04 de setembro de 2017. 

http://snct.blumenau.ufsc.br/

