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1 TRABALHOS CIENTÍFICOS 

1.1 Submissão de Trabalhos 

Para realizar a submissão de um trabalho, o participante deve estar inscrito e 

enviar online através do site do evento informando a categoria de seu trabalho 

conforme abaixo: 

 Trabalho de Conclusão de Curso – TC;  

 Iniciação Científica– IC (Pesquisa de Iniciação Científica ou Tecnológica, 

submetida por estudantes, professores e/ou pesquisadores); 

 Iniciação à Docência – ID (Trabalho desenvolvido no âmbito das bolsas do 

PIBID). 

O participante, ao efetivar a submissão de um trabalho, deverá concordar com 

todas as regras do evento e autorizar a publicação do trabalho nos Anais do Evento, 

sendo responsável pelo conteúdo apresentado. 

Após a data final de submissão do trabalho não haverá mais a possibilidade de 

alterações, tanto dos dados pessoais quanto do trabalho enviado. Somente serão 

aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo evento. 

Serão consideradas somente contribuições científicas originais e enquadradas 

no escopo do evento, sendo vedado ao autor submeter trabalhos e pesquisas em fase 

de planejamento ou já publicados. 

Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no evento. Cada inscrito 

poderá apresentar até dois artigos. 

Caberá ao autor indicar a categoria e área de competência do trabalho de 

acordo com a tabela de áreas do conhecimento do CNPq. Os trabalhos serão avaliados 

e expostos segundo o enquadramento do autor. 

O autor receberá e-mail da aceitação de seu trabalho. Também poderá 

acompanhar pelo site do evento na “ÁREA DO INSCRITO” a qualquer momento o 

status do trabalho.  

 

1.2 Elaboração do Trabalho 

O trabalho deverá ser completo, redigido em língua portuguesa, com 

identificação dos autores (nome completo sem abreviações), instituição de origem e/ou 

programa de bolsa ou curso a que pertence, ter extensão de no mínimo 5 e o máximo 

de 10 páginas, com espaçamento 1,5, seguindo as normas da ABNT, no qual serão 

apresentados: título do trabalho; resumo (breve descrição dos objetivos e 
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resultados obtidos com o trabalho); introdução (contextualização do problema 

estudado com suporte de referências bibliográficas); material e métodos (descrição 

da metodologia utilizada para a obtenção dos resultados); resultados e discussão 

(apresentação e discussão, de forma clara e objetiva, dos resultados obtidos); 

conclusão (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância); 

referências; e agradecimentos. O modelo será disponibilizado no site do evento. 

O autor também deverá incluir uma cópia do trabalho sem identificação para 

ser utilizada no processo de avaliação. 

 

1.3 Critérios de julgamento dos trabalhos submetidos 

Os trabalhos submetidos serão avaliados em duas etapas. 

 Etapa I: Revisores avaliarão se os trabalhos obedecem às exigências quanto 

ao formato e número de páginas. Caso ele não obedeça às exigências e o 

período de inscrição ainda não tenha se encerrado, o candidato poderá adequar 

seu trabalho e reapresentá-lo para nova submissão. 

 Etapa II: Os trabalhos aprovados pelos revisores serão encaminhados para 

dois avaliadores ad-hoc que julgarão o mérito do trabalho. As notas (NT) serão 

atribuídas de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) de acordo com os seguintes itens: 

o Atualidade, originalidade e relevância do tema;  

o Pertinência do título e qualidade do resumo; 

o Adequação e qualidade da introdução;  

o Consistência teórica; 

o Clareza, pertinência e consecução dos objetivos;  

o Metodologia utilizada (adequação e qualidade);  

o Análise de dados e resultados; 

o Articulação teórica e metodológica da interpretação;  

o Conclusões: fundamento, coerência e alcance; 

o Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade). 

A nota do trabalho (NT) será calculada pela média das notas atribuídas na 

Etapa II. Serão aceitos trabalhos aprovados por 2 avaliadores, no entanto só serão 

publicados nos Anais do evento aqueles com média maior ou igual a 3,5 (três virgula 

cinco). Caso haja uma aprovação e uma reprovação, o trabalho será encaminhado a 

um terceiro avaliador. 
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Os avaliadores poderão ainda aprovar o trabalho com ressalvas, isso acontecerá 

se houver necessidade de alterações no conteúdo. 

 

1.4 Apresentação dos trabalhos aprovados 

Os trabalhos aprovados para o III WORKID, serão expostos e apresentados na 

forma de painel para um avaliador no dia 07 de dezembro de 2017 em horários pré-

determinados na programação, no pátio do IFMA/Campus Bacabal. 

Após avaliação, os quinze (15) trabalhos com as maiores notas obtidas, serão 

apresentados na forma oral, utilizando multimídia e responderão às perguntas da 

Comissão de Avaliação em sessão aberta aos congressistas no dia 08 de dezembro de 

2017. 

Para fins de classificação, a nota do trabalho (NT) será calculada pela média 

ponderada da nota obtida na avaliação ad-hoc (NA) e da nota da apresentação do 

painel (NP), conforme fórmula a seguir: 

   
[        ]        

 
                                             

Em caso de empate utilizar-se-ão os seguintes critérios, na ordem:  

 maior nota obtida na avaliação ad-hoc (NA);  

 maior nota de apresentação do painel (NP); 

Permanecendo o empate na 15ª posição, todos os trabalhos ocupantes da referida, 

serão apresentados na forma oral. 

Para a Sessão de Painel, devem ser observadas as seguintes disposições: 

 Cada participante disporá de 15 minutos para apresentação do trabalho perante 

o avaliador; sendo reservado até 5 minutos para que a o avaliador proceda a 

arguição; 

 O participante deverá permanecer ao lado do painel durante todo o período da 

sessão reservada para a exposição de trabalhos mesmo após avaliação do 

trabalho. 

 

1.5 Critérios de julgamento dos trabalhos apresentados no formato painel 

Os painéis receberão uma nota (NP) atribuída por um avaliador, considerando-

se os seguintes tópicos e suas respectivas pontuações máximas: 

 Organização do painel (1,0 pontos);  

 Descrição da metodologia (3,0 pontos);  
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 Relevância dos resultados (3,0 pontos); e  

 Domínio do conteúdo exposto (3,0 pontos). 

 

 1.6 Critérios de apresentação e julgamento dos trabalhos apresentados no 

formato oral 

Para a Sessão Oral, devem ser observadas as seguintes disposições: 

 Cada participante disporá de 30 minutos para apresentação do trabalho perante 

a Comissão Avaliadora; sendo reservado até 10 minutos para que a comissão 

proceda a arguição. 

As apresentações Orais receberão uma nota (NO) atribuída através da média 

aritmética da avaliação de 2 (dois) avaliadores presenciais, considerando-se os 

seguintes tópicos e suas respectivas pontuações máximas: 

 Apresentação dos objetivos, da metodologia, dos resultados e conclusão (2,0 

pontos); 

 Domínio do conteúdo (3,0 pontos); 

 Adequação do material audiovisual (1,0 ponto); 

 Adequação ao tempo disponível (1,0 ponto); e 

 Desempenho na arguição (3,0 pontos). 

 

1.7 Premiação 

 

Serão outorgados CERTIFICADOS DE PREMIAÇÃO e TROFÉU ao(s) 

autor(es) dos trabalhos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar. 

Para fins de classificação, a nota final do trabalho (NF) será calculada pela 

média ponderada da nota do trabalho (NT), obtida pela eq. 1 e da nota da 

apresentação oral (NO), conforme fórmula a seguir: 

   
             

 
                              

Em caso de empate utilizar-se-ão os seguintes critérios, na ordem:  

 maior nota do trabalho (NT);  

 maior nota de apresentação do painel ou apresentação oral (NP ou NO). 

Permanecendo o empate, todos os trabalhos ocupantes da mesma posição, terão a 

premiação dividida entre sim. 
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A premiação ocorrerá durante a Solenidade de Encerramento do Evento. 

 


