
 

 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 

CEDERJ - POLO DARCY RIBEIRO  

VOLTA REDONDA – 2018 

 

Edital Simplificado de Propostas de Trabalhos  

Seleção de Visita técnica escolar 

 

A direção Adjunta do polo de Volta Redonda, representada pela professora 

Neusa Magali Gonçalves e em conjunto com os docentes tutores Coordenadores 

de áreas e tutores colaboradores dos cursos de Administração Pública, de 

licenciaturas em Ciências biológicas, física, matemática e Pedagogia, tornam 

público o Edital Simplificado para submissão de propostas de trabalhos, visando 

desenvolver iniciativas de divulgação e iniciação científica entre discentes, 

docentes e licenciandos, integrando-os na interação com diferentes instituições 

e sociedade civil, com foco no tema da SNCT de 2018: Ciência para a redução 

das desigualdades.  

 

As apresentações dos trabalhos acontecerão entre os dias 21 e 24 de novembro 

de 2018, no espaço do polo de apoio presencial do CEDERJ de Volta Redonda 

em parceria com o Instituto Federal de Educação, campus Avançado Resende, 

Pinheiral e Volta Redonda, este último será espaço de algumas atrações. 

 

Os interessados em participar como ouvinte em uma das atividades ofertadas ou 

em todas, deverão realizar inscrição exclusivamente on line, no período de 5 a 

16 de novembro pelo site de eventos do polo CEDERJ: 

coordeventospolo18.wixsite.com/cederj, caminho para a plataforma sympla, ou 

clicando https://www.sympla.com.br/i-semana-de-ciencia-e-tecnologia-do-cederj--ifrj-sul-

fluminense__381170 

 

O evento concederá certificados aos participantes do evento, que poderá ser 

utilizado como complemento de horas nas atividades extraclasse.  

 

 

https://coordeventospolo18.wixsite.com/cederj


 

 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

DOS ORADORES: 

Para quem desejar submeter trabalhos para apresentar como palestras, oficinas, 

minicursos presenciais, seminários, cine clube, mesa redonda, bate papo e 

outros de natureza semelhante, deverá preencher o formulário on line, no 

período de 22 a 27 de outubro de 2018, pelo link: 

https://goo.gl/forms/RKQhHxBkPE9XiXaz2 

 

DA VISITA DE ESCOLAS (técnica) 

Destinado às escolas que tenham interesse em realizar visita guiada às 

dependências do polo CEDERJ de Volta Redonda, onde consta a apresentação 

com aulas rápidas e dinâmicas nos laboratórios de biologia, física, informática, 

biblioteca, na presença de alunos dos cursos e de profissionais, esclarecendo 

dúvidas e apresentando temas relacionados a suas competências e áreas de 

visitação. Para a realização da visitação é necessário inscrição pela escola para 

participar da seleção, preenchendo o formulário on line, pelo link: do formulário 

clicando https://goo.gl/forms/IU9382er8qaLSbxK2 no período de 22 de outubro 

a 3 de novembro de 2018. O resultado da seleção será divulgado no site de 

eventos do polo: coordeventospolo18.wixsite.com/cederj, de acesso a 

plataforma sympla: https://www.sympla.com.br/i-semana-de-ciencia-e-tecnologia-do-

cederj--ifrj-sul-fluminense__381170 

 

OBJETIVOS  

1. Estimular o potencial criativo de docentes, discentes e sociedade. 

2. Propor aos participantes oportunidade de desenvolverem atividades de 

pesquisa que busquem soluções inovadoras, cujos resultados visem a 

integração, respeito a diversidade.  

3. Divulgar as iniciativas de trabalhos práticos nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/1sUVq9JlKyReZZnY2TF6GULtLLNWJ1JduhDTIJ6FbSX8/edit
https://coordeventospolo18.wixsite.com/cederj


 

 

“O tema da SNCT 2018, está relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) estipulados pelas Nações Unidas, especificamente o de número 10 

– Redução das Desigualdades.” 

 

 

COMPROMISSOS DA INSTITUIÇÃO  

(CEDERJ - polo de Volta Redonda) - Oferecer aos autores a certificação pela 

participação e condições físicas e estruturais para a realização de suas 

atividades com suporte humano e material. 

 

COMPROMISSO DOS ORADORES 

Realizar a apresentação em data e horário definido, chegando com antecedência 

de modo a supervisionar a preparação de seu espaço de apresentação. 

Disponibilizar todo material em mídia digital concedendo autorização para 

divulgação pública com sua devida autoria nas redes sociais. 

 

SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Na Seleção e divulgação Será levado em consideração a pertinência dos 

resumos com a temática da SNCT e ou a relevância social do assunto escolhido, 

o envio dentro do prazo estabelecido até a data limite de submissão de trabalhos 

para o evento, bem como a clareza e o entendimento das informações prestadas 

no resumo e no currículo simplificado ou lattes. A disponibilidade de espaço físico 

que adeque a quantidade de temáticas que se revelarem de maior relevância. 

 

A divulgação dos resultados dos trabalhos aprovados será até o dia 3 de 

novembro de 2018. O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de novembro 

de 2018, para as apresentações expositivas nos horários entre 18h às 21h e no 

dia 24 de novembro, sábado, será às de às 14h, ficando a comissão avaliadora 

livre para definir a ordem e o horário das apresentações de cada trabalho. 

 

A inscrição no evento é aceitação tácita das informações aqui apresentadas. 

Obs: este ano não receberemos pôsteres. 

 



 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Da Comissão Avaliadora 

 

Alexandre Fernando Coutinho da Silva 

Letícia Piedade de Medeiros 

Rosangela Maria Gonçalves 

Sílvia Cristina de Souza Trajano 

Vanessa Eugênio Teixeira dos Santos 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Neusa Magali Gonçalves 
 

DIRETORA DO POLO 
CEDERJ – Volta Redonda 

 

ATIVIDADES 

 

DATAS 

Período de Submissão de trabalhos 22/10 até 27/10 

Inscrição para seleção de Visitas Técnicas 22/10 até 3/11 

Resultado de aceite dos trabalhos oradores 3/11/2018 

Resultado de aceite das Visitas Técnicas 5/11/2018 

ABERTURA DAS INSCRIÇÃO 5/11 - 16/11 

REALIZAÇÃO DO EVENTO 21, 22, 23 e 24/11 


