
 

 

 

Normas para submissão de trabalhos 

 

1. Os trabalhos serão enviados por meio de um resumo expandido ou 

relato de experiência, cabendo ao autor escolher dentre as seguintes 

categorias: 

Categoria 
Agroecologia e 
Meio Ambiente 

Ensino e 
propedêuticas 

Informática 
 

2. A submissão dos trabalhos deverá ocorrer no período de 11 de agosto 

até 31 de agosto de 2016, através do site eventos.ifrn.edu.br/ 

expotecip2016 . 

3. Os avaliadores atribuirão notas de 0,00 a 100,00 para os trabalhos 

submetidos. Os melhores trabalhos em cada categoria (sendo os 10 

melhores em Agroecologia e Meio Ambiente; e os 5 melhores nas 

demais categorias) serão apresentados oralmente e os demais em 

formato de pôster. 

 

4. Os critérios que serão avaliados para aferir a nota a que se refere o Item 

3, são: 

 

a. Aspectos gerais (Originalidade; relevância; criatividade; formatação; 

escrita científica); Valor máximo: 20 pontos 

b. Referências bibliográficas (se são atuais e estão na norma correta, 

consistentes); Valor máximo: 20 pontos 

c. Adequação na relação Objetivos-Conteúdo-Metodologia; Valor 

máximo: 20 pontos 

d. Coerência entre dados e análise nos resultados e conclusão; Valor 

máximo: 20 pontos 

e. Qualidade da estrutura do texto; Clareza, correção e adequação às 

normas da linguagem; Valor Máximo: 20 pontos 

 

5. Os melhores pôsteres e apresentações orais de cada categoria serão 

premiados.  

 



 

 

6. Os critérios que serão avaliados para aferir a nota de que trata o Item 5, 

escolha dos melhores pôsteres e apresentações orais, serão: 

 

a. Aspectos gerais (Originalidade; relevância; criatividade; formatação; 

escrita científica); Valor máximo: 10 pontos 

b. Referências bibliográficas (se são atuais e estão na norma correta, 

consistentes); Valor máximo: 10 pontos 

c. Adequação na relação Objetivos-Conteúdo-Metodologia; Valor 

máximo: 10 pontos 

d. Coerência entre dados e análise nos resultados e conclusão; Valor 

máximo: 20 pontos 

e. Qualidade da estrutura do texto; Clareza, correção e adequação às 

normas da linguagem; Valor Máximo: 20 pontos 

f. Resultados (apresentação e adequação das figuras e tabelas, 

quando houver); Valor Máximo: 10 pontos 

g. Clareza na apresentação e exposição; Valor Máximo: 10 pontos 

h. Domínio do conteúdo; Valor máximo: 10 pontos 

 

7. Os trabalhos submetidos deverão ser inéditos, ou seja, não podem 

ter sido enviados para outros congressos; 

 

 

 


