
                                                        

CHAMADA	PARA	INSCRIÇÃO	DE	AVALIADORES	DE	TRABALHOS	–	COMUNICAÇÃO	ORAL,	
PÔSTER	E	SALA	TEMÁTICA	

	

1-	DA	NATUREZA	

1.1	Uma	equipe	de	pareceristas	deverá	avaliar	os	trabalhos	nas	modalidades	Comunicação	Oral,	Pôster	
e	Sala	Temática	apresentados	na	III	EXPOTEC	do	IFRN,	campus	São	Paulo	do	Potengi.	

2-	DOS	OBJETIVOS	

2.1	Oportunizar	professores,	técnicos	e	demais	profissionais	da	educação,	a	experiência	de	conhecer,	
analisar	 e	 avaliar	 trabalhos	 de	 cunho	 acadêmico	 em	 suas	 diferentes	 modalidades	 e	 áreas	 do	
conhecimento.		

2.2	Avaliar	os	trabalhos	de	comunicações	orais,	pôsteres	e	salas	temáticas,	a	partir	da	exposição	dos	
autores	 (as)	 e/ou	 coordenadores	 (as)	 das	 Salas	 Temáticas,	 considerando	 os	 critérios	 de	 avaliação	
definidos	em	fichas	específicas	para	cada	modalidade.		

3	–	DOS	PARTICIPANTES		

3.1	Poderão	se	inscrever	como	avaliadores	dos	trabalhos	apresentados	na	III	EXPOTEC,	profissionais	
ligados	à	área	da	educação.		

3.2	Todos	os	profissionais	que	desejam	se	inscrever	devem	estar	vinculados	a	algum	dos	campi	do	IFRN,	
a	escolas	públicas	(municipal	e	estadual)	e	particulares.	

3.3	Os	profissionais	inscritos	poderão	avaliar	trabalhos	no	mesmo	Eixo	Temático,	em	que	submeteu	o	
seu	trabalho,	considerando	que	as	avaliações	não	constarão	os	nomes	dos	autores.			

4	–	AVALIAÇÃO	DE	COMUNICAÇÃO	ORAL	

4.1	 Até	 dois	 profissionais	 ligados	 a	 um	 dos	 eixos	 temáticos	 do	 evento	 irão	 coordenar	 e	 avaliar	
presencialmente		as	apresentações	dos	trabalhos	na	modalidade	Comunicação	Oral.	

4.2	Serão	apresentados,	no	máximo,	quatro	trabalhos	por	sala.	

4.3	Cada	trabalho	terá	duração	máxima	de	apresentação	de	15	minutos	e	os	avaliadores	terão	5	minutos	
para	fazer	perguntas	aos	apresentadores,	promover	discussão	entre	o	público	e	preencher	a	ficha	de	
avaliação	que	será	entregue	pela	equipe	organizadora	do	evento	em	pasta	física.	

4.4	Um	modelo	de	ficha	de	avaliação	para	apresentação	de	trabalhos	na	modalidade	Comunicação	Oral	
se	encontra	disponível	no	anexo	2	desta	chamada.	

4.5	 Os	 avaliadores	 poderão	 permitir	 que	 os	 trabalhos	 sejam	 apresentados	 sequencialmente	 e	 os	
comentários	serem	realizados	ao	final	de	todas	as	apresentações,	respeitando	o	tempo	máximo	descrito	
no	item	4.2.	

4.6	As	apresentações	dos	trabalhos	na	modalidade	Comunicação	Oral	serão	realizadas	nos	seguintes	
momentos,	a	saber	das	13h	às	14h30	e	das	19h	às	20h	da	segunda-feira,	do	dia	21	de	novembro	de	2022	
e	das	9h	às	10h30	e	das	13h	às	14h30	da	terça-feira	do	dia	22	de	novembro	de	2022.	

4.7	Os	avaliadores	poderão	participar	de	mais	de	um	turno	de	apresentações.	

4.8	Cabe	aos	avaliadores	entregar	 suas	 fichas	de	avaliação	devidamente	preenchidas	e	 assinadas	ao	
monitor	voluntário	da	sala	imediatamente	após	o	encerramento	das	apresentações	daquele	turno.	

5	–	AVALIAÇÃO	DE	PÔSTERES	



                                                        
5.1	Um	avaliador	fará	a	avaliação	presencial	dos	pôsteres	apresentados	na	III	EXPOTEC.	

5.2	Um	modelo	de	ficha	de	avaliação	para	exposição	de	Pôster	se	encontra	disponível	no	anexo	3	desta	
chamada	e	será	entregue	pela	equipe	organizadora	do	evento,	em	pasta	física.	

5.3	Os	avaliadores	deverão	chegar	no	início	das	apresentações	que	ocorrerão	das	17h	às	18h,	do	dia	23	
de	novembro	de	2022,	devendo	assistir	e	avaliar	a	apresentação	de	cada	poster.	

5.4	Os	mesmos	avaliadores	poderão	participar	de	mais	de	um	turno	de	apresentação.	

5.5	É	permitido	que	os	avaliadores	façam	perguntas	aos	autores	dos	trabalhos	apresentados.	

5.6	 Cabe	 aos	 avaliadores	 entregar	 suas	 fichas	 de	 avaliação	 devidamente	 preenchidas	 e	 assinadas	 a	
secretaria	 do	 evento	 imediatamente	 após	 a	 avaliação	 de	 todos	 os	 pôsteres	 daquele	 turno	 de	
apresentação.	

6	–		AVALIAÇÃO	DE	SALAS	TEMÁTICAS	

6.1	Dois	profissionais	ligados	a	um	dos	eixos	temáticos	do	evento	irão	avaliar	uma	das	Salas	Temáticas	
expostas	na	III	EXPOTEC.	

6.2	Um	modelo	de	ficha	de	avaliação	para	exposição	de	Sala	Temática	se	encontra	disponível	no	anexo	
4	desta	chamada	e	será	entregue	pela	equipe	organizadora	do	evento,	em	pasta	física.	

6.3	O	horário	para	visitação	das	Salas	Temáticas	será	das	9h	às	10h30	e	das	13h	às	14h30,	do	dia	23	de	
novembro	 de	 2022,	 devendo	 os	 avaliadores	 visitarem	 a	 sala	 para	 título	 de	 avaliação	 no	 período	
vespertino.	

6.4	 É	 permitido	 que	 os	 avaliadores	 façam	 perguntas	 e	 interaja	 com	 a	 equipe	 responsável	 pela	 sala	
temática.		

7	–	DA	SELEÇÃO		

7.1	Os	interessados	em	se	inscrever	para	compor	a	banca	de	avaliação	dos	trabalhos	apresentados	a	III	
EXPOTEC	na	modalidade	Comunicação	Oral,	Pôster	e	Sala	Temática,	deverão	se	inscrever	no	site	oficial	
do	 evento	 (https://eventos.ifrn.edu.br/expotecspp/)	 no	 período	 de	 30	 de	 setembro	 de	 2022	 a	 16	 de	
outubro	de	2022.	
	
7.2	Todos	os	inscritos	que	atenderem	os	critérios	do	item	3	desta	chamada	estarão	automaticamente	
selecionados	conforme	as	necessidades	do	evento.		
	
7.3	Caso	o	número	de	inscritos	for	maior	que	a	quantidade	necessária	para	o	evento,	a	seleção	será	feita	
por	ordem	de	inscrição.	
	
8-	DA	DIVULGAÇÃO	DOS	RESULTADOS	

8.1	A	lista	com	os	nomes	dos	avaliadores	e	os	respectivos	trabalhos	a	serem	avaliados	será	divulgada	
até	 às	 18	 horas	 do	 dia	 07	 de	 novembro	 de	 2022	 na	 página	 do	 usuário	 e	 no	 site	 oficial	 do	 evento	
(https://eventos.ifrn.edu.br/expotecspp/).	

9-	DA	CERTIFICAÇÃO	

9.1	Para	cada	sessão	de	avaliação,	os	avaliadores	receberão	um	certificado.			

10-	DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS		

10.1	 A	 inscrição	 nesta	 chamada	 supõe	 o	 conhecimento	 de	 todas	 as	 suas	 disposições,	 bem	 como	 o	
acompanhamento	e	conhecimento	da	publicação	de	seus	resultados	e	de	eventuais	notas	informativas	
ou	de	retificação	em	seu	âmbito.		



                                                        
10.2	 As	 informações	 prestadas	 pelo	 profissional	 no	 âmbito	 desta	 chamada	 são	 de	 sua	 inteira	
responsabilidade.	

10.3	 A	 Comissão	 Organizadora	 da	 III	 EXPOTEC	 reserva-se	 o	 direito	 de	 resolver	 os	 casos	 omissos	 e	
situações	não	previstas	nesta	chamada.	

11-	ANEXOS		

	

ANEXO	1	–	DATAS	IMPORTANTES	

	

Período	para	inscrição	como	avaliador	 De	30	de	setembro	de	2022	até		16	de	outubro	de	
2022	através	do	site	

https://eventos.ifrn.edu.br/expotecspp/	
Divulgação	da	lista	de	avaliadores	
	

A	partir	das	18h	do	dia	07	de	novembro	de	2022	
na	página	do	usuário	no	site	

https://eventos.ifrn.edu.br/expotecspp/	
Período	da	III	EXPOTEC/IFRN/SPP	 De	21	de	novembro	de	2022	até	24	de	novembro	

de	2022	
Período	de	apresentação	das	Comunicações	
Orais	
	

Segunda-feira,	dia	21	de	novembro	de	2022,	das	
13h	às	14h30	e	das	19h	às	20h	e	terça-feira,	dia	
22	de	novembro	de	2022,	das	9h	às	10h30	e	das	

13	às	14h30.	
Período	de	apresentação	dos	Pôsteres	
	

Quarta-feira,	dia	23	de	novembro	de	2022,	das	
17h	às	18h.	

Período	de	exposição	das	Salas	Temáticas	
	

Quarta-feira,	dia	23	de	novembro	de	2022,	das	9h	
às	10h30	e	das	13h	às	14h30.	

Disponibilização	dos	certificados	 A	partir	das	18h	do	dia	23	de	dezembro	de	2022	
na	página	do	usuário	no	site	

https://eventos.ifrn.edu.br/expotecspp/	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



                                                        
ANEXO	2	-	Ficha	de	avaliação	da	apresentação	de	trabalhos	na	modalidade	

Comunicação	Oral	

Eixo	temático:	

	 Linguagens	e	suas	tecnologias	 	 Edificações	e	suas	tecnologias	
	 Ciências	humanas	e	suas	tecnologias	 	 Informática	para	internet	e	suas	tecnologias	
	 Ciências	da	natureza	e	suas	tecnologias	 	 Matemática	e	suas	tecnologias	
	 Meio	ambiente	e	suas	tecnologias	 	 	

	
Número/Código1	seguido	do	título	do	trabalho:	

	

Nome	dos	autores:	

	

Nome	do	professor	avaliador:	

	

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
2 MÁXIMA 

PONTUAÇÃ
O 

OBTIDA 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES 
ADICIONAIS (opcional) 

I	–	Emprego	apropriado	dos	
recursos	tecnológicos	utilizados	e	a	
qualidade	do	material	apresentado.	

de	0,0	até	5,0	 	
	

II	–	Uso	adequado	do	tempo	para	
exposição	do	tema	(15	minutos).	 de	0,0	até	5,0	 	

	

III	–	Postura	na	apresentação	e	
clareza	na	comunicação.	

de	0,0	até	
10,0	 	

	

IV	–	Domínio	do	conteúdo	
apresentado.	

de	0,0	até	
10,0	 	

	

V	–	Importância do projeto expressa 
através da explicação do autor do 
trabalho.	

de	0,0	até	
20,0	 	

	

VI–	Articulação	coerente	entre	
problematização,	justificativa,	
objetivos,	metodologias	e	
resultados.	

de	0,0	até	
20,0	 	

	

VII–	Contextualização	teórica	e	
fundamentação	científica.	

de	0,0	até	
20,0	 	

	

VIII	–	Motivação.	 de	0,0	até	
10,0	 	

	

PONTUAÇÃO	TOTAL3	 100	 	 	
	

 
1 Verificar número ou código na lista de trabalhos aprovados. 
2 Considerar no mínimo uma casa decimal para cada nota atribuída com a finalidade de minimizar possíveis empates. 
3 No caso de empate com outro trabalho de mesma nota no mesmo eixo temático, considerar a maior nota no item V 
e, se persistir o empate, considerar maior nota nos itens VI, VII, IV, VIII, III e, respectivamente. 

 

 

 



                                                        
	
Assinatura	do	avaliador:	_________________________________________________________________________________________	

ANEXO	3	-	Ficha	de	avaliação	da	apresentação	de	trabalhos	na	modalidade	
Pôster	

Eixo	temático:	

	 Linguagens	e	suas	tecnologias	 	 Edificações	e	suas	tecnologias	
	 Ciências	humanas	e	suas	tecnologias	 	 Informática	para	internet	e	suas	tecnologias	
	 Ciências	da	natureza	e	suas	tecnologias	 	 Matemática	e	suas	tecnologias	
	 Meio	ambiente	e	suas	tecnologias	 	 	

	
Número/Código4	seguido	do	título	do	trabalho:	

	

Nome	dos	autores:	

	

	

Nome	do	professor	avaliador:	

	

	

	 NOTA	 DESCRIÇÃO	
CINCO	(5):	 Ótimo:	o	item	avaliado	foi	plenamente	atendido.	
QUATRO	(4):	 Bom:	o	item	avaliado	foi	muito	bem	desenvolvido.	
TRÊS	(3):	 Regular:	o	item	avaliado	foi	desenvolvido,	mas	pode	ser	melhorado.	
DOIS	(2):	 Ruim:	o	item	foi	parcialmente	atendido,	pode	ser	significativamente	melhorado.	
UM	(1):	 Péssimo:	o	item	não	foi	atendido.	
	

CRITÉRIOS	PARA	AVALIAÇÃO	 NOTA		 OBSERVAÇÕES	

I. Estrutura	e	uso	de	material	
de	apoio	para	a	apresentação	
(banner/protótipos).	

1	-	(			)	

	
2	-	(			)	
3	-	(			)	
4	-	(			)	
5	-	(			)	

II. Organização	das	informações	
no	 banner:	 aspecto	 visual	 e	
disposição	do	conteúdo	em	uma	
sequência	lógica	

1	-	(			)	

	
2	-	(			)	
3	-	(			)	
4	-	(			)	
5	-	(			)	

III. Domínio	 do	 assunto,	 tempo	
utilizado	 e	 clareza	 na	
apresentação	e	na	linguagem	

1	-	(			)	

	
2	-	(			)	
3	-	(			)	
4	-	(			)	
5	-	(			)	
1	-	(			)	 	2	-	(			)	

 
4 Verificar número ou código na lista de trabalhos aprovados. 

 

 

 



                                                        
IV. Relevância,	coerência	e	
legitimidade	do	conteúdo	
apresentado	

3	-	(			)	
4	-	(			)	

5	-	(			)	

V. Consistência	dos	objetivos,	
metodologia	e	resultados	

1	-	(			)	

	
2	-	(			)	
3	-	(			)	
4	-	(			)	
5	-	(			)	

VI. Confiabilidade	 dos	 dados	
apresentados	 e	 coerência	 nas	
argumentações	

1	-	(			)	

	
2	-	(			)	
3	-	(			)	
4	-	(			)	
5	-	(			)	

VII. O	trabalho	apresenta	
conclusões	concretas	a	partir	
do	tema	abordado?																									

1 - (   )	

	
2 - (   ) 
3 - (   ) 
4 - (   ) 
5 - (   ) 

	

Pontuação	total	do	avaliador5:	

	

Assinatura	do	avaliador:	_____________________________________________________________________________________________	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
5 No caso de empate com outro trabalho de mesma nota no mesmo eixo temático, considerar a maior nota no item III 
e, se persistir o empate, considerar maior nota nos itens IV, V, VI, VII, II e I, respectivamente. 
 

 



                                                        
ANEXO	4	-	Ficha	de	avaliação	da	apresentação	de	trabalhos	na	modalidade	

Sala	Temática	

Eixo	temático:	

	 Linguagens	e	suas	tecnologias	 	 Edificações	e	suas	tecnologias	
	 Ciências	humanas	e	suas	tecnologias	 	 Informática	para	internet	e	suas	tecnologias	
	 Ciências	da	natureza	e	suas	tecnologias	 	 Matemática	e	suas	tecnologias	
	 Meio	ambiente	e	suas	tecnologias	 	 	

	
Número/Código6	seguido	do	título	do	trabalho:	

	

Nome	dos	autores:	

	

Nome	do	professor	avaliador:	

	

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
7 MÁXIMA 

PONTUAÇÃ
O 

OBTIDA 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES 
ADICIONAIS (opcional) 

I	-	Atendimento	às	exigências	da	
Sala	Temática.	 20	 	

	

II	-	Adequação	do	tempo	ao	tema	
proposto.	 20	 	

	

III	-	Contextualização	(conexão	
entre	o	tema	e	a	aplicabilidade	do	
conhecimento).	

20	 	
	

IV	-	Organização	e	domínio	dos	
conteúdos	(conexão	entre	o	início,	
o	desenvolvimento	e	finalização	da	
apresentação).	

20	 	

	

V	-	Desenvoltura	e	segurança	na	
apresentação.	 20	 	

	

PONTUAÇÃO	TOTAL8	 100	 	 	
	
	
Assinatura	do	avaliador:	_________________________________________________________________________________________	
	

 
6 Verificar número ou código na lista de salas temáticas aprovadas. 
7 Considerar no mínimo uma casa decimal para cada nota atribuída com a finalidade de minimizar possíveis empates. 
8 No caso de empate com outro trabalho de mesma nota no mesmo eixo temático, considerar a maior nota no item V 
e, se persistir o empate, considerar maior nota nos itens IV, III, II e I, respectivamente. 

 

 

 


