II SEMINÁRIO DE EXTENSÃO, INOVAÇÃO E CULTURA DO IF BAIANO – SEIC
ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO
1 Da submissão do Relato de Experiência
1.1 O SEIC contará com um espaço para apresentação de trabalhos realizados por
discentes integrantes da equipe executora dos projetos contemplados nos Editais de
Chamada Interna Pró-Reitoria de Extensão (PROEX): Programa de Fomento às Ações de
Extensão do IF Baiano – Programa PRÓ-EXTENSÃO 2018, Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação em Extensão – PIBIEX 2018 e Margaridas 2018..
1.2 Será considerado resumo, para fins de inscrição nesse seminário, o modelo de Relato
de Experiência a ser apresentado pelo estudante, durante evento na modalidade de
pôster ou oral.
1.3 Deverá ser escolhido pelo Coordenador do Projeto apenas um discente integrante da
equipe executora dos projetos contemplados nos Editais de Chamada Interna PROEX
2017,conforme item 1.1.
1.4 Os resumos deverão ser submetidos em formato pdf, de acordo com o modelo
disponibilizado no site http://eventos.ifbaiano.edu.br/portal/6mic/ , no período de 20 de
agosto de 2019 até as 17 h 59 min de 12 de setembro de 2019, para serem analisados
e credenciados para apresentação.
1.5 A PROEX concederá, a cada estudante, auxílio de R$ 90,00 (noventa reais) por dia,
para participação no evento, bem como um auxílio adicional de R$ 30,00 (trinta reais),
para a confecção do pôster.
1.6 Todos os autores devem ter conhecimento do conteúdo apresentado em seu resumo e
de que seu nome foi inserido no trabalho. O descumprimento de quaisquer dessas
normas é responsabilidade do coordenador do projeto em questão.
1.7 Após a análise dos resumos pela PROEX, os orientadores e bolsistas receberão o
parecer de Aceito para apresentação na modalidade de Pôster ou Aceito para
apresentação na modalidade Oral.
1.8 Recomenda-se que os estudantes só enviem o pôster para impressão em gráfica
após receber o parecer de Aceito pela PROEX.

2. Cronograma
ATIVIDADES

DATA

Período de submissão dos resumos

20/08 a 12/09/2019

Divulgação da ordem de apresentação dos trabalhos
selecionados.
Data do evento

20/09/2019
02 a 04/10/2019

3. Da apresentação dos pôsteres
3.1 Nos locais de exposição dos pôsteres e nos momentos especificados, os estudantes
não poderão se ausentar ou serem substituídos durante o tempo determinado para a sua
apresentação e para a sua avaliação.
3.2 O pôster deverá ter obrigatoriamente as dimensões padrão de 0,90m x 1,20m,
conforme modelo disponibilizado no site 6mic.ifbaiano.edu.br.
3.3 Recomenda-se que o pôster passe por revisão gramatical e ortográfica antes de ser
impresso.
3.4 Na apresentação dos pôsteres, os trabalhos serão avaliados pelo Comitê de
Avaliação.
3.5 O estudante bolsista, selecionado pelo orientador, deverá obrigatoriamente fazer a
apresentação de seu trabalho e responder a possíveis questionamentos dos avaliadores.
3.6 Não será permitida em nenhuma hipótese a apresentação do pôster por terceiros, não
autores do trabalho.
4. Da comunicação oral
4.1 O apresentador disporá de até 20 minutos para a exposição do trabalho. Após a
apresentação, serão disponibilizados até 5 minutos para intervenções e discussão entre
os presentes.
4.2 O evento disponibilizará um projetor multimídia (data show) e notebook. Demais
equipamentos, caso necessite, deverão ser providenciados pelo apresentador.
4.3 O estudante bolsista deve chegar com antecedência de 20-30 minutos antes do início
da primeira apresentação de sua sessão para o preparo do arquivo de apresentação e
para confirmação da ordem da apresentação.
Dúvidas a respeito da participação no II SEIC devem ser encaminhas exclusivamente
para o e-mail: cppex@ifbaiano.edu.br.
Para
acompanhamento
das
informações
http://eventos.ifbaiano.edu.br/portal/6mic/
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