
Regulamento Geral da XI SEMANA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA (SEMACIT)
DO IFRJ - campus Duque de Caxias

A Diretoria Geral do campus Duque de Caxias do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no uso de suas atribuições, torna público o presente
Regulamento Geral da XI Semana Científico-Tecnológica do IFRJ campus Duque de Caxias.

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

A Semana Científico-Tecnológica – SEMACIT, do campus Duque de Caxias, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, tem como proposta servir de espaço de
divulgação e circulação de produção científica, por meio de mostras de trabalhos
técnico-científicos, palestras, minicursos e oficinas dentro das diversas áreas do conhecimento.
Tais atividades visam integrar os alunos dos diferentes níveis (cursos técnicos integrados ao ensino
médio, concomitantes/subsequentes e PROEJA; graduação; pós-graduação) com
técnico-administrativos, professores e/ou pesquisadores de outras instituições de ensino e ainda
com empresas, permitindo aos discentes conhecer possíveis áreas de atuação dentro da área
escolhida.

2 DA FINALIDADE

O objetivo desta chamada é orientar os proponentes (discentes, servidores e comunidade externa)
quanto à submissão de propostas de minicursos e palestras, e/ou os ouvintes (discentes,
servidores e comunidade externa) quanto à inscrição nos cursos e palestras.

3 DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

A XI Semana Científico-Tecnológica será realizada entre os dias 22 e 26 de novembro de 2021,
totalmente de forma online, através da plataforma Even3
(https://www.even3.com.br/xisemacit). A Coordenação de Extensão, em parceria com a
Coordenação de Pesquisa e Inovação, organiza o evento.

4 DA TEMÁTICA

O tema principal do evento será “IFRJ campus Duque de Caxias: 15 anos contribuindo com a
educação e a popularização da ciência para um mundo melhor” – sem, contudo, haver
impedimento quanto à submissão de propostas de temas diferentes.
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5 DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES

As propostas deverão se enquadrar em alguma das modalidades listadas e definidas nos itens 5.1
a 5.4.

A submissão da proposta não garante sua efetiva inscrição no evento. Caso haja mais submissões
que a capacidade do evento, as atividades serão selecionadas de acordo com a ordem de inscrição
e interesse do público-alvo, segundo análise dos membros discentes da comissão organizadora e
resultado de pesquisa realizada entre discentes, disponível em
https://forms.gle/jtKMqMko1hiTorah9.

Todo o evento é gratuito. Não haverá cobrança de taxa de inscrições nem provento aos
proponentes.

As propostas seguirão o cronograma pré-definido do evento, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Cronograma de atividades da IX SEMACIT
HORÁRIO SEGUNDA

22/11
TERÇA
23/11

QUARTA
24/11

QUINTA
25/11

SEXTA
26/11

8h30-10h30

ABERTURA e
palestra de

abertura

minicurso minicurso minicurso jornadas

11h00-12h30 palestra
ou mesa redonda

palestra
ou mesa redonda

palestra
ou mesa redonda

jornadas

12h30-13h30
intervalo intervalo intervalo intervalo intervalo

13h30-14h00
Projetos discentes Projetos discentes Projetos discentes Projetos discentes Projetos discentes

14h00-16h00

minicurso minicurso jornadas minicurso minicurso

16h30-18h00 palestra
ou mesa redonda

palestra
ou mesa redonda

jornadas jornadas
palestra

ou mesa redonda

18h30-20h30
minicurso minicurso minicurso jornadas ENCERRAMENTO
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5.1 Palestras e mesas redondas

As palestras ou mesas redondas propostas para a XI SEMACIT deverão ter, preferencialmente,
correlação com a temática do evento; contudo, outros temas poderão ser abordados. A inscrição
das palestras ou mesas redondas deverá ser realizada por meio de formulário eletrônico
(https://forms.gle/ZbfrzE3eCenqaMqG7), e seguir conforme estabelecido no item 6.1. As
palestras ou mesas redondas ocorrerão em horários pré-definidos, conforme Tabela 2, para evitar
conflitos de horários e acolher os participantes dos minicursos. Cada palestra ou mesa redonda
deverá ter duração máxima total de 90 minutos, incluindo espaços para perguntas e considerações
do público. A transmissão das palestras será via site do evento na EVEN3, no qual o público
poderá digitar suas perguntas, que serão respondidas durante ou ao final da apresentação, de
acordo com a preferência do proponente. Ao palestrante, será previamente enviado um link do
Stream Yard, que ele deve acessar 20 minutos antes do horário de sua palestra. Ao clicar no link, o
palestrante entrará na sala onde irá ministrar a palestra. Esse link não deve ser repassado para
ninguém.

Tabela 2: Horários das palestras e mesas redondas em cada turno
22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

Manhã (11h00 - 12h30) - palestra palestra palestra -
Tarde (16h30 - 18h00) palestra palestra - - palestra

5.2 Minicursos

A inscrição dos minicursos deverá ser realizada por meio de formulário eletrônico
(https://forms.gle/ZbfrzE3eCenqaMqG7), e seguir conforme estabelecido no item 6.1. Os
minicursos serão ofertados em horários pré-definidos conforme a Tabela 3, nos três turnos. A carga
horária será de 2 a 8 horas, a critério do ministrante.

Tabela 3: Dias e horários em que acontecerão os minicursos
Turno Dia 22/11 Dia 23/11 Dia 24/11 Dia 25/11 Dia 26/11

Manhã (8h30 - 10h30) - minicurso minicurso minicurso -
Tarde (14h00 - 16h00) minicurso minicurso - minicurso minicurso
Noite (18h30 - 20h30) minicurso minicurso minicurso - -

5.3 Apresentação dos trabalhos de Pesquisa, Inovação e Extensão

Os trabalhos dos discentes do IFRJ que estejam ligados a projetos de Pesquisa e Inovação serão
apresentados dentro da X Jornada Científica do IFRJ campus Duque de Caxias; já os trabalhos
ligados à Extensão farão parte da III Jornada de Extensão do campus Duque de Caxias. As
jornadas são orientadas por regulamento próprio, disponibilizado no site do evento.
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Os trabalhos deverão apresentar os resultados das pesquisas, ainda que parciais, de acordo com o
cronograma do projeto.

A inscrição dos trabalhos de pesquisa, inovação e extensão deverá ser realizada por meio de
formulário disponível no site do evento, e seguir conforme estabelecido no item 6.1. As jornadas
ocorrerão em horários pré-definidos, conforme Tabela 4. Cada sala contará com, no máximo,
quinze trabalhos, reunidos por área de conhecimento. Cada trabalho deverá ser apresentado em
até dez minutos e, ao final de todas as apresentações, haverá vinte minutos para perguntas e
considerações dos demais participantes.

Todos os resumos aprovados cujos trabalhos forem efetivamente apresentados farão parte do
Caderno de Resumos/Anais, com ISBN. Quaisquer dúvidas relacionadas à submissão de
propostas e envio de resumos devem ser dirigidas à Comissão Científica no endereço de e-mail
comissaocientifica.cduc@ifrj.edu.br.

Tabela 4: Horários das Jornadas
24/11 25/11 26/11

Manhã (8h30 - 12h30) Jornadas
Tarde (14h00 - 18h00) Jornadas Jornadas
Noite (18h30 - 21h00) Jornadas

5.4 Projetos Discentes

Entende-se como projeto discente a pesquisa, o desenvolvimento e a apresentação de um tema
teórico ou teórico-experimental, preferencialmente de iniciativa dos discentes, que visem à
divulgação científica, melhoria do ensino e/ou inovação didático-pedagógica. Cada projeto deverá
contar com, no mínimo, 1 (um) servidor do campus como orientador, não havendo limite de
discentes integrantes. Os projetos discentes não devem estar vinculados a projetos de pesquisa
cadastrados na CoPI ou PROPPI, e nem na CoEx ou PROEX.

Os projetos discentes deverão ser organizados em formato de vídeo ou mídia similar, com duração
de até 15 (quinze) minutos. Os integrantes do projeto são responsáveis por criar e editar o vídeo,
que deverá ser enviado para coex.cduc@ifrj.edu.br pelo servidor orientador, dentro do prazo
estabelecido.

Caberá ao servidor orientador avaliar o material produzido pelos integrantes do projeto, quanto ao
conteúdo, à duração e à qualidade de imagem e som.

As apresentações dos vídeos relacionados aos projetos discentes ocorrerão ao longo do evento, no
horário de 13h30 às 14h00.
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6 DAS INSCRIÇÕES

As inscrições no evento são gratuitas para todos, tanto estudantes quanto profissionais, inclusive
as submissões de trabalho nas Jornadas Científica e de Extensão e sua publicação nos anais.

6.1 Do procedimento para inscrição de atividades

Os proponentes deverão inscrever suas atividades por meio de preenchimento do formulário
eletrônico (minicursos e palestras), respeitando-se os prazos estabelecidos no cronograma (Seção
8).

6.2 Do Procedimento para inscrição como ouvinte em minicursos, palestras e
mesas-redondas

Os interessados em participar de minicursos, palestras ou mesas redondas deverão realizar a
inscrição no site do evento (https://www.even3.com.br/xisemacit). Para os minicursos, serão
disponibilizadas 90 (noventa) vagas por curso; para as palestras, mesas-redondas, abertura e
encerramento do evento, não haverá inscrições, pois não há limite de participantes.

Por se tratar de um evento integralmente online, não existirá a modalidade de minicurso prático.
Porém, caso o proponente deseje apresentar algum experimento, poderá fazê-lo de forma
expositiva, seja ao vivo, seja em formato gravado, sem, no entanto, contar com a presença
presencial dos inscritos.

7 DA CERTIFICAÇÃO

Haverá emissão de certificado para os participantes, comissão organizadora e ministrantes de
palestras e minicursos, disponibilizados, ao final do evento, no endereço:
https://www.even3.com.br/xisemacit. Para obter o certificado, o participante deve realizar seu
login na página e avaliar o evento. Somente após a avaliação do evento o certificado ficará
disponível.
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8 DO CRONOGRAMA

Eventos Datas

Divulgação do edital 17/09
Período de submissão de minicursos, palestras e mesas redondas
(https://forms.gle/ZbfrzE3eCenqaMqG7) 17/09 a 24/09

Divulgação da programação da XI SEMACIT até 19/10
Período de submissão de projetos discentes 13/09 a 19/10
Período de inscrição no evento e nos minicursos
(https://www.even3.com.br/xisemacit) 01/11 a 21/11

Período de submissão resumos para Jornadas
(https://www.even3.com.br/xisemacit) 01/11 a 08/11

Divulgação da programação das Jornadas até 22/11
Realização da XI Semacit/ Jornadas 22/11 a 26/11
Disponibilização de certificados na plataforma Even3 A partir de 06/12
Publicação do Caderno de Resumos/ Anais do evento (Even3) Data a ser divulgada após o

encerramento do evento.

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora da XI SEMACIT. Pedidos de
esclarecimentos e obtenção de outras informações deverão ser enviados ao endereço
coex.cduc@ifrj.edu.br.

Duque de Caxias, 17 de setembro de 2021.

________________________________                    ________________________________
Fernanda Silva Soares                                                  Thiago Muza Aversa

Siape 1.667.442                                                             Siape 2.120.351
Coordenação de Extensão/CDuC                      Coordenação de Pesquisa e Inovação/CDuC
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