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EDITAL DE ALTERAÇÃO DA SELEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

PARA APRESENTAÇÃO ON- LINE NA SEMANA INTEGRADA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GURUPI- TO (SICTEG-ON) 

 
 
O Presidente da Comissão científica da SICTEG-ON no uso de suas atribuições, torna 
pública a alteração do edital e cronograma da  seleção de trabalhos científicos para 
apresentação  on- line na Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi- TO, 
em conformidade com o disposto a seguir: 

 
ONDE SE LÊ: 
 

3. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO CLASSIFICADO 
 

3.1 As APRESENTAÇÕES dos trabalhos classificados, sem exceção, deverão ser 
no formato power-point, no dia e horário publicados e estabelecidos pela Comissão 
Organizadora (http://www.sicteg.com.br); 
3.2 As APRESENTAÇÕES serão realizadas na plataforma digital designada pela 
Comissão Organizadora, publicada no site; os alunos com os trabalhos aprovados 
receberão com antecedência o link de acesso; 
3.3 Durante a APRESENTAÇÃO, de no máximo 10 minutos (em PowerPoint 
contendo no máximo 10 slides), somente o autor principal poderá se manifestar 
sobre o trabalho científico; 
3.4 A APRESENTAÇÃO on-line será disponibilizada e aberta ao público 
interessado, não sendo permitido nenhum tipo de manifestação aos convidados; 
3.5 O (a) apresentador (a) deve usar o template disponibilizado com formatação 
previamente definida: fonte, tamanhos de letras e seções, de modo que, basta 
preencher os respectivos campos, exatamente como indicado no título, autores, 
instituição, palavras chave e texto (modelo 2); 
3.6 A APRESENTAÇÃO em power-point que estiver com formatação fora do 
padrão definido pela comissão do evento, poderá ter sua avaliação comprometida; 
3.7 Será permitido ao (a) autor (a) a inclusão de tabelas, gráficos, figuras ou outros 
caracteres que julgar necessário para o entendimento do trabalho; 
3.8 A banca avaliadora terá, ao final da APRESENTAÇÃO, até 8 (oito) minutos de 
questionamentos e considerações a respeito do trabalho apresentado; 
3.9 Todos os resumos classificados e apresentados aos (as) avaliadores (as) 
serão publicados nos Anais do evento (Suplemento Especial da Revista CEREUS). 
4.0 A avaliação da performance de APRESENTAÇÃO do trabalho científico 
receberá notas de 0 a 60,0 baseados nos seguintes critérios: 

a) Domínio do conteúdo; 
b) Capacidade de arguição; 
c) Dinâmica de apresentação do conteúdo; 
d) Utilização adequada do tempo de apresentação (até 10min). 
e) Coerência no desenvolvimento e na organização do texto. 

 
 

5. CRONOGRAMA DO EVENTO 
 

ATIVIDADE DATA 

Início das inscrições para o evento 10/06/2020 

Submissão das Propostas via formulário online 10/06/2020 

Encerramento de envio dos trabalhos 16/09/2020 
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Resultado Final- Divulgação de trabalhos classificados 06/10/2020 

Divulgação de horários das apresentações dos trabalhos 20/10/2020 

Resultado dos trabalhos Premiados 30/10/2020 

Certificação on-line dos trabalhos 
apresentados 

A partir do dia 
03/11/2020 

 
 
 
 
 
LEIA-SE: 
 
 

3. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO CLASSIFICADO 
 

3.10 As APRESENTAÇÕES dos trabalhos classificados, sem exceção, 
deverão ser enviados no formato de video, respeitando o MODELO de slides no 
site da SICTEG-On,  
3.11 O video deverá ser GRAVADO conforme as orintações abaixo: 
 

• Tempo de 5 a 10 minutos; 
• Gravados na horizontal; 
• A apresentação deverá conter no início da apresentação, a imagem 

em vídeo do próprio autor informando o título e os autores que 
participaram do trabalho (Modelo no site) ; 

• Após esta apresentação inicial, o trabalho científico em slides (em 
PowerPoint) será mostrado com a narração da voz do autor. 

• Upload na plataforma Youtube; 
• O LINK do vídeo no Youtube deverá ser encaminhado, 

impreterivelmente, ao e-mail sictec@outlook.com.br  até ás 23:59 do 
dia 18 de outubro de 2020; 

• Citar no assunto da mensagem: Título do resumo e autor principal. 
 

3.12 Durante a APRESENTAÇÃO, de no máximo 10 minutos (em 
PowerPoint contendo no máximo 10 slides), somente o autor principal poderá se 
manifestar sobre o trabalho científico; 
3.13 Esta APRESENTAÇÃO terá seu link disponibilizado e aberto durante o 
evento Sicteg-on, ao público interessado; 
3.14 A APRESENTAÇÃO em power-point que estiver com formatação fora 
do padrão definido pela comissão do evento, poderá ter sua avaliação 
comprometida; 
3.15 Será permitido ao (a) autor (a) a inclusão de tabelas, gráficos, figuras 
ou outros caracteres na apresentação em Slides, que julgar necessário para o 
entendimento do trabalho; 
3.16 A banca avaliadora realizará a avaliação conforme o trabalho gravado 
enviado; 
3.17 Caso haja mais de um vídeo enviado do trabalho pelos autores, só será 
considerado o primeiro. 
3.18 Todos os resumos classificados e apresentados aos (as) avaliadores 
(as), conforme este edital, serão publicados nos Anais do evento (Suplemento 
Especial da Revista CEREUS). 
4.1 A avaliação da performance de APRESENTAÇÃO do trabalho científico 
receberá notas de 0 a 100,0 baseados nos seguintes critérios: 
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a) Relevância do trabalho científico; 
b) Domínio do conteúdo; 
c) Coerência no desenvolvimento e na organização do texto; 
d) Dinâmica de apresentação do conteúdo; 
e) Utilização adequada do tempo de apresentação (até 10min). 

 
 

5. CRONOGRAMA DO EVENTO 
 

ATIVIDADE DATA 

Início das inscrições para o evento 10/06/2020 

Submissão das Propostas via formulário online 10/06/2020 

Encerramento de envio dos trabalhos 16/09/2020 

Resultado Final - Divulgação de trabalhos classificados 06/10/2020 

Envio das apresentações gravadas 18/10/2020 

Avaliação das apresentações dos trabalhos (somente a banca) 19 a 27/10/2020 

Resultado dos trabalhos Premiados 30/10/2020 

Certificação on-line dos trabalhos apresentados A partir do dia 
03/11/2020 

 
Os demais itens do edital seguem inalterados. 

 
 

Gurupi, 06 de outubro de 2020. 
 

 
 
 

Presidente da Comissão científica da SICTEG-ON 


