
Quando me cadastro na SECITEX, automaticamente estarei apto a participar de todos os 

eventos que a mesma engloba? 

Sim, uma vez cadastrado na SECITEX, você poderá participar de qualquer evento. No entanto, 

para enviar trabalhos para algum dos eventos, você deverá acessar o seguinte sítio na web: 

<http://www2.ifrn.edu.br/ocs/index.php/secitex/i_secitex>. 

Não sou servidor ou aluno do IFRN, posso participar da SECITEX? 

Sim, a SECITEX é um evento aberto tanto aos servidores e alunos do IFRN (público interno) 

quanto à comunidade local e demais visitantes de outras localidades (público externo). 

Como se dará a emissão de certificados? 

Quem se inscrever na I Semana de Ciência e Tecnologia do IFRN receberá após o evento um 

certificado de participação. Caso o servidor ou aluno também participe de um dos quatro 

eventos presentes na SECITEX, o mesmo poderá receber certificados adicionais relativos à:  

 Coordenação e/ou participação em minicursos; 

 Apresentação de trabalhos com comunicação oral ou pôster; 

 Apresentações culturais; 

 Exposição de trabalhos na mostra tecnológica ou na Expotec. 

De que forma receberei meu certificado? 

Cada certificado estará disponível em formato digital e será enviado para o e-mail cadastrado 

durante a etapa de inscrição na SECITEX. É imprescindível que os dados cadastrados estejam 

corretos. 

Posso inscrever o mesmo trabalho em todos os eventos da SECITEX? 

Não, você deve inscrever o seu trabalho em apenas uma das quatro modalidades disponíveis 

na SECITEX. É importante que você escolha a modalidade que melhor se adeque ao formato, 

natureza e objetivos do seu trabalho. 

Há um limite máximo de trabalhos que podem ser submetidos por um autor? 

Não, um autor pode submeter mais de um trabalho para o mesmo evento, ou ainda, pode 

submeter diferentes trabalhos para eventos diferentes. 

Quem pode ofertar minicursos na SECITEX? 

Para propor e ministrar um minicurso é necessário ser servidor do IFRN (técnico ou docente). 

O minicurso deve prever a participação de, no máximo, dois servidores, podendo ter ainda até 

dois monitores ou ajudantes (também servidores ou alunos do IFRN). 

 

 

 



Como servidor do IFRN, posso submeter mais de uma proposta para minicurso na SECITEX? 

O limite máximo é de dois minicursos propostos por servidor. No entanto, de modo a tentar 

contemplar o máximo possível de servidores, se a oferta de minicursos for muito grande, 

apenas um dos minicursos propostos pelo servidor poderá ser selecionado. 

Qual é o tempo mínimo e máximo de duração de um minicurso? 

Um minicurso terá a duração mínima de duas horas e máxima de quatro horas corridas. No 

caso de minicursos com duração de duas horas, o mesmo iniciará às 08h e finalizará às 10h no 

mesmo dia. Já os minicursos com duração de quatro horas, esses serão realizados em dois dias 

seguidos, iniciando às 08h e finalizando às 10h, seguindo a programação disponível no site da 

SECITEX. 

Quem pode se inscrever em um minicurso? 

Qualquer pessoa (servidor, aluno do IFRN ou pessoa do público externo) que preencha os 

requisitos mínimos pré-estabelecidos pelo servidor responsável pelo minicurso, para a área de 

conhecimento relacionada ao minicurso. 

Quem pode submeter trabalhos para o Congic, Simpósio de Extensão e Mostra Tecnológica? 

Qualquer participante inscrito na SECITEX. 

Há um limite máximo de autores por trabalho para o Congic, Simpósio de Extensão e Mostra 

Tecnológica?  

Sim, cada trabalho pode ter no máximo quatro autores, sendo composto por, no mínimo, um 

Orientador (técnico ou docente) e até três alunos. Contudo, na Mostra Tecnológica são cinco 

participantes, sendo, no máximo, dois orientadores e até três alunos. 

Quem pode submeter trabalhos para a Expotec? 

A Expotec é um evento restrito à apresentação de trabalhos dos alunos e servidores do 

campus Santa Cruz. Todavia, os demais participantes da SECITEX estão convidados a 

prestigiarem as apresentações desses trabalhos durante todos os dias de realização do evento.  


