SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS ALTAMIRA

1ª SEMANA TECNOLÓGICA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - SEMTEC
“Inovação Tecnológica: Desenvolvimento Sustentável para o Xingu”
Edital de Participação e Submissão de Trabalhos
A comissão organizadora da 1ª Semana Tecnológica do IFPA campus Altamira torna
público o Edital de Participação e Submissão de Trabalhos destinados a docentes, a discentes
e comunidade em geral.
DO EVENTO
Em 2016, o IFPA campus Altamira promoverá a sua 1ª Semana Tecnológica, com
uma programação voltada aos ramos da ciência e da tecnologia.
Durante a realização do evento, o público terá acesso à exibição de pôsteres,
comunicações, minicursos, oficinas e palestras, além de mesas de debate de formação polí
política
e acadêmica.
O evento acontecerá de 29 de junho a 1 de julho de 2016, no Instituto Federal do Pará
campus Altamira, das 9h às 21h.
INSCRIÇÕES
Todos os participantes do evento, tanto expositores de trabalhos como ouvintes,
devem fazer sua inscrição na página www.ifpa.altamira.edu.br, até o dia 20 de maio de 2016.
Além da inscrição no site, os expositores de qualquer modalidade (pôster,
comunicação, minicurso e oficina) devem enviar seus resumos para o ee-mail do evento
(semtec.altamira@ifpa.edu.br
semtec.altamira@ifpa.edu.br).
DISPOSIÇÕES GERAIS
Podem inscrever trabalhos para a 1ª SEMTEC: ddiscentes
iscentes e docentes da educação
básica, técnica, tecnológica e superior, com trabalhos voltados para as seguintes áreas de
conhecimento: Informação e Comunicação, Educação, Gestão e Negócios, Infraestrutura,

Recursos Naturais e Turismo, Hospitalidade e Laz
Lazer.
Os resumos de trabalho, seja para realização de pôster, comunicação, minicurso ou
oficina, devem ser enviados para o ee-mail: semtec.altamira@ifpa.edu.br.
semtec.altamira@ifpa.edu.br No campo “assunto”
do e-mail deverá ser informada
mada a área de conhecimento do trabalho submetido.
O período para envio de trabalhos para avaliação vai de 12 de abril até 15 de maio de
2016. As cartas aceite serão enviadas até dia 1 de junho de 2016.
Cada proponente poderá submeter até três trabalhos, no entanto, entre as modalidades
ofertadas, só poderá repetir a modalidade comunicação.
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MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO
A 1ª SEMTEC contará com quatro modalidades de apresentação de trabalho: pôster,
comunicação, minicurso e oficina.
Pôster: Exibição de um banner, impresso e custeado pelos apresentadores, no qual os
expositores comentarão os pontos mais relevantes do trabalho aos interessados, em horário e
local definido na programação. Na página do evento está disponível um modelo de pôster e no
Anexo II desse edital há orientações para a formatação do pôster.
Comunicação: Apresentação de caráter teórico sobre determinado tema das áreas
dispostas nesse edital. Esta modalidade é propícia à exposição de pesquisas e seus resultados.
Tem duração de 15 minutos.
nutos.
Minicurso: Apresentação de caráter teórico sobre determinado tema das áreas
dispostas nesse edital, semelhante a uma aula. Tem duração de quatro horas.
Oficina: Apresentação de caráter teórico-prático
prático sobre determinado tema das áreas
dispostas neste edital. Nessa modalidade o ministrante deve elaborar uma ou mais atividades
práticas. Tem duração de quatro horas ((o
o uso de materiais específicos compete ao
expositor).
Observações:
Todos os interessados em apresentar qualquer trabalho no evento devem enviar seu
resumo de trabalho para avaliação da comissão;
O resumo que apresentar alguma irregularidade será enviado uma vez aos autores para
que seja feita a correção;
Todos as modalidades deverão conter no máximo dois expositores;
No resumo do trabalho deve constar o nome de todos os proponentes que apresentarão
o trabalho. Só receberá certificado aquele que apresentar o trabalho no respectivo dia.
Este edital disponibiliza em seus anex
anexos
os um modelo de resumo (Anexo I).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Os critérios utilizados para avaliação serão:


Relação do resumo com o título do trabalho.



Formatação
ão de acordo com o solicitado (ver tópico 6).



Temática: de acordo com as áreas de conhecimento descritas no edital (ver tópico 3).
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ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DO RESUMO

TÍTULO: Maiúsculo, centralizado e negrito; deve ser claro e conciso, permitindo
pronta identificação do conteúdo do trabalho.
AUTORES: Deve ser escrito o nome completo do aautor,
utor, sem abreviações.

IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES: Os autores devem ser numerados. O número de
identificação deve estar no final do nome e sobrescrito. Identificar o autor pela ocupação,
local de trabalho ou estudo e ee-mail. Caso o autor seja bolsista, deve
ve ser inserido o nome do
programa ou agência de fomento à pesquisa.
FORMATAÇÃO DO RESUMO
Todos os resumos de trabalho devem seguir as seguintes normas de formatação:


O resumo deve conter de 300 a 500 palavras;



Espaçamento
nto entre linhas: simples;










Fonte Time New Roman, tamanho 12;

Título do trabalho: CAIXA ALTA, negrito, centralizado;

Margens: superior e esquerda 3 cm/ inferior e direita 2 cm;

Nome dos proponentes: deve vir abaixo do título, recuado à direita, acompanhado da
sigla da instituição de origem entre parênteses;
Corpo do resumo JUSTIFICADO;

Ao final do resumo pular uma linha e escrever Palavras-chave
chave, elencar de 3 a 5
palavras relacionadas diretamente ao resumo. Separar as palavras por ponto;

Após as palavras--chave, duas linhas abaixo escrever os materiais que serão
necessários para apresentação: cópias (quantidade), impressões e recurso multimídia
(computador, data show e caixa de som).
Após indicar os materiais necessários para a realização do trabalho, evidenciar a
categoria de apresentação pre
pretendida
tendida (pôster, comunicação, minicurso ou oficina).

Outras informações sobre os resumos:


O resumo deve ser submetido até 20/05/2016;



A Comissão organizadora encaminhará um e-mail
mail confirmando o recebimento do
trabalho;






O resumo deve ser enviado para o ee-mail semtec.altamira@ifpa.edu.br, somente no
formato DOC/DOCX;
Os resumos recebidos serão encaminhados para a avaliação. A lista dos trabalhos
aceitos será divulgada na página do evento até dia 31 de maio de 2016;
O autor correspondente será devidamente com
comunicado
unicado caso sejam necessárias
correções no resumo. As correções serão de responsabilidade dos autores;
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Resumos com formatação distinta das normas do evento não serão aceitos;

Na página da SEMTEC o autor pode fazer o download do modelo do resumo para o
evento, além de tê-lo,
lo, como anexo, neste edital.

MAIS INFORMAÇÕES
semtec.altamira@ifpa.edu.br
www.altamira.ifpa.edu.br

Altamira – Pará
11 de abril de 2016
_________________________________

Ronaldo Júnior Pantoja Rodrigues
Presidente da comissão organizadora da 1ª Semana Tecnológica do IFPA campus Altamira
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Anexo I
Modelo de resumo para submissão de trabalhos
MODELAGEM, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA
DIMENSIONAMENTO, E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR
GOTEJAMENTO COM MICROTUBOS
João da Silva1; Rodrigo Otávio Rodrigues de Melo Souza2
1

Estudante, Bolsista PIBIC/CNPq, IFPA/Belém, joao.silva@ifpa.edu.br; 2 Professor, IFPA/Belém,
rodrigo.souza@ifpa.edu.br

Resumo: A utilização de microtubos vem crescendo especialmente em países pobres da Ásia
e África, onde organizações internacionais lutam pelo desenvolvimento dos pequenos
agricultores por meio da implantaç
implantação
ão de tecnologias de baixo custo. Dentro desse contexto e
com o intuito de oferecer embasamento técnico
técnico-científico
científico para o desenvolvimento de uma
irrigação de baixo custo e alto nível tecnológico, este trabalho teve como objetivos:
desenvolver um modelo mat
matemático
emático para dimensionamento de microtubos em que a perda de
carga localizada, a perda de carga no microtubo e a energia de velocidade estivessem
explícitos na equação; desenvolver um software para dimensionamento de microtubos, com
base no modelo proposto;; apresentar os custos e verificar a viabilidade técnica da utilização
de microtubos em duas condições de campo: irrigação localizada por gravidade para hortas e
irrigação pressurizada para pomares; e realizar simulações hidráulicas para verificar a
influência
ncia da temperatura no desempenho hidráulico do sistema com microtubos. O modelo
matemático que considerou constante o coeficiente K da equação de perda carga localizada
pode ser utilizado para representar o fenômeno de perda de energia no microtubo, o mes
mesmo
representou melhor este fenômeno do que o modelo que não considera a perda de carga
localizada, portanto a perda de carga localizada é um fator que deve ser considerado. O
software para o dimensionamento de linhas laterais com microtubos proporcionou pr
precisão e
rapidez nos cálculos. Em condição de campo o sistema de irrigação com microtubos
apresentou bom desempenho técnico. A proposta de utilização do sistema de irrigação
localizada com microtubos por gravidade demonstrou possuir também vantagens econôm
econômicas,
devido ao baixo custo de investimento, mão
mão-de-obra
obra e operação do sistema. Dentro das
condições estudadas, a vazão média foi o parâmetro que sofreu a maior influência com a
variação de temperatura. A cada 5ºC de aumento na temperatura da água, a vazão média
aumentou em 5%, já a Uniformidade de Distribuição de água sofreu um efeito reduzido, visto
que um aumento de 5ºC reduziu em apenas 1,2% o seu valor.
Palavras-chave: gotejador, hidráulica aplicada, software
Materiais necessários: 30 xérox e data sh
show.
Categoria pretendida: minicurso.
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Anexo II
Orientações gerais sobre a formatação do pôster
Orientações gerais:
O pôster deverá ser fixado meia hora antes do horário previsto para apresentação, no
número do painel indicado previamente pela comissão organizadora. A montagem e retirada
do pôster é de inteira responsabilidade dos autores. O horário estabelecido para a apresentação
do trabalho deverá ser seguido com rigor. Durante esse período o apresentador deverá ficar à
disposição dos participantes para os questionamentos e esclarecimentos. Em hipótese alguma
será aceita a apresentação do pôster por pessoas que não sejam autoras do trabalho. É
obrigatória a retirada dos pôsteres logo após o horário de exibição, pois a Comissão
Organizadora não se responsabilizará pela sua perda ou dano.
Outras orientações:
1. Cada Banner deverá ter bastão e cordão e uma área de 0,90 m de largura x 1,20 m de altura
para ser fixado.
2. O conteúdo do Banner deverá contemplar: logo e nome da instituição, título, autor (es),
tema, objetivos do trabalho, metodologia utilizada, resumo, principais resultados,
considerações finais e referências.
3. TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO: Centro Universitário, faculdade
faculdade, curso. Usar letras
maiúsculas em fonte Arial, 40 em negrito, centralizado. Logo da instituição 5,5 x 5,5. Título
do trabalho letras maiúscula fonte Arial, 40 em negrito, centralizado. Autores do trabalho
(componentes do grupo), abaixo do título, fonte Ar
Arial,
ial, 40 somente inicial em maiúscula sem
negrito centralizado. Tópicos: em negrito, com letra maiúscula inicial e depois minúsculas,
conforme exemplo: Resumo, Metodologia, Resultados e Considerações Finais. Fonte Arial
36. CONTEÚDO: letras (maiúsculas e mi
minúsculas)
núsculas) Arial com tamanho 32 e espaçamento
simples entrelinhas. Em caso de ênfase, usar negrito, no caso de palavras em língua
estrangeira usar itálico e expressões e palavras coloquiais utilizar aspas. Recomendam
Recomendam-se
textos curtos e concisos. Se possível
possível,, utilizar fotos, símbolos, figuras, gráficos ou cores para
ilustrar, sendo que cada figura deve ter um título e fonte de referência. As legendas das
figuras devem ser curtas e informativas.
4. Os pôsteres deverão ser fixados nos locais indicados pela com
comissão
issão organizadora, e deverão
ser retirados ao final da apresentação pelos autores. Solicita
Solicita-se
se aos participantes que
providenciem material para a fixação dos mesmos.
5. O horário para fixação dos pôsteres no local determinado será informado assim que a
programação
rogramação do evento for publicada.
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