INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PARANAVAÍ
CHAMADA INTERNA 01/2017 – COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO
CHAMADA DE SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA O SEPIN

A Coordenação de Pesquisa e Extensão do IFPR – Campus Paranavaí, no uso de suas
atribuições legais convida os servidores do IFPR – Campus Paranavaí para submissão de
trabalhos para apresentação no VI SE²PIN – Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e
Inovação.

1. DO OBJETIVO DA CHAMADA
1.1. Esta chamada tem como objetivo selecionar os trabalhos do campus Paranavaí que serão
apresentados no VI SE²PIN – Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação que será
realizado na cidade de Pinhas entre os dias 23 e 26 de outubro de 2017.

2. DO EVENTO
2.1. O Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação (SE²PIN) do Instituto Federal do
Paraná (IFPR) é um evento anual organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e
Inovação (PROEPI) e apoiado pela Pró-Reitoria de Ensino (PROENS). Seu principal objetivo
é a promoção do encontro da comunidade acadêmica de toda a instituição, possibilitando e
estimulando a divulgação de trabalhos e a troca de experiências.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Poderão ser inscritos trabalhos na área de ensino, pesquisa, extensão e inovação que estão
sendo realizados nas dependências do IFPR – Campus Paranavaí, por servidores e alunos do
referido campus.
3.2. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail da Coordenação de Pesquisa e Extensão
(copex.paranavai@ifpr.edu.br).
3.3. O prazo de inscrição é de 26/06/2017 ao dia 01/08/2017
3.4. Os trabalhos devem ter a participação de alunos do IFPR – Campus Paranavaí.
3.5. Os trabalhos deverão ter o seguinte formato (anexo I):
a) Inserir: título, autores, e-mail para contato;
b) O corpo do texto deverá ter um mínimo de 200 (duzentas) e um máximo de 500
(quinhentas) palavras;

c) O texto deverá ser apresentado em um único parágrafo e indicar claramente o objetivo,
incluir informações básicas sobre métodos, ater-se a informações essenciais para o
entendimento do trabalho, mostrar os resultados mais importantes (se houver) e
finalizar com uma conclusão;
d) O resumo não poderá conter referências, gráficos, tabelas ou imagens;
e) Incluir de 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave;
f) Para os estudantes bolsistas deverá ser indicada a fonte financiadora;
g) O resumo poderá ser redigido em português, inglês ou espanhol.
3.6. O modelo encontra-se anexo a essa chamada

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 O processo de seleção será feito por avaliadores ad hoc selecionados pela Chamada
Pública IFFar/ IFRS/Ifsul/IFSC/IFC/IFPR nº 01/2017.
4.2 As classificações dos trabalhos serão definidas de acordo com os seguintes critérios e
pontuados de 0 a 10 (de acordo com anexo II):
a) título em conformidade com o conteúdo do trabalho (peso 1,0);
b) capacidade de síntese, considerando clareza, correção e adequação de linguagem do
texto (peso 2,0);
c) consistência metodológica (peso 2,0);
d) formato do texto em conformidade com as normas estabelecidas para o evento (peso
1,0)
e) Resultados relacionados aos objetivos propostos (peso 2,0)
f) Trabalho com relevância científica, apresentando resultados que tenham aplicabilidade e
contribuição direta ou indireta para a sociedade (peso 2,0);
4.3 A pontuação final na chamada, será calculada pela média aritmética simples das notas
atribuídas (de 0,00 a 10,00) pelos consultores ad hoc.

5. DO RESULTADO FINAL E QUANTIDADE DE VAGAS
5.1 Os trabalhos aprovados serão publicados em ordem decrescente de classificação da
seguinte forma:
5.1.1. Lista dos projetos contemplados com vaga para o VI SEPIN;
5.1.2. Lista de espera.
5.2. A quantidade de vagas será informada em momento posterior de acordo com o definido
pela PROEPI.

6. CRONOGRAMA
Lançamento da chamada e início do envio de trabalhos

26 /06/2017

Prazo final de envio dos trabalhos

01/08/2017

Divulgação do resultado

A partir de 07/09/2017

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1 Os casos omissos e situações não previstas nesta chamada serão analisados pela
Coordenação de Pesquisa e Extensão.

Paranavaí,26 de junho de 2017.

ANEXO II
MODELO DE RESUMO

TITULO DO TRABALHO
Autor 1, Autor 2, Autor 3,
email: professor.orientador@ifpr.edu.br

O corpo do texto deverá ter um mínimo de 200 (duzentas) e um máximo de 500 (quinhentas)
palavras. O texto deverá ser apresentado em um único parágrafo e indicar claramente o
objetivo, incluir informações básicas sobre métodos, ater-se a informações essenciais para o
entendimento do trabalho, mostrar os resultados mais importantes (se houver) e finalizar com
uma conclusão. O resumo não poderá conter referências, gráficos, tabelas ou imagens. Para os
estudantes bolsistas deverá ser indicada a fonte financiadora. O resumo poderá ser redigido
em português, inglês ou espanhol. O autor 1 deverá ser o aluno que irá apresentar o trabalho e
o aluno 2 o seu suplente. O email deve ser do professor orientador do trabalho.

Palavras-chaves: resumo; introdução, objetivo, metodologia, resultados

Agência Financiadora: Instituto Federal do Paraná

ANEXO II
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES DOS PROJETOS

MÉRITO DO PROJETO – Máxima Pontuação: 10,0.
A avaliação observará os seguintes critérios na atribuição das notas:

Critérios Avaliativos

Título em conformidade com o conteúdo do trabalho
Capacidade de síntese, considerando clareza, correção e adequação de
linguagem do texto
Consistência metodológica
Formato do texto em conformidade com as normas estabelecidas para o
evento
Resultados relacionados aos objetivos propostos
Trabalho possui relevância científica, apresentando resultados que tenham
aplicabilidade e contribuição direta ou indireta para a sociedade.
TOTAL

Pontuação
Máxima
1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

10,0

