
 

 

I - Seminário de Pós-graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica - 2020 

 

 

 

O I - Seminário de Pós-graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica constitui-se em uma atividade de estímulo à produção e à 

socialização do conhecimento entre estudantes e professores de pós-

graduação, considerando, também, sua relação com a comunidade. Desta 

forma, fortalece-se, a cultura da criatividade e da inovação, bem como a 

especialização acadêmica e profissional, além de consolidar a realização de 

estudos avançados pelos alunos. 

O evento oportuniza a divulgação de avanços científicos e tecnológicos, 

gerados por alunos da pós-graduação Lato e Stricto Sensu e participantes do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

(PROFEPT), nas mais diversas áreas do conhecimento. A atividade contribui, 

dessa forma, para a produção do conhecimento e da inovação. 

 
Poderão inscrever e apresentar trabalhos no evento alunos regulares e 

egressos de cursos de pós-graduação Lato Sensu do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IF Sertão-PE 

(Educação Intercultural Indígenas e Quilombolas, Metodologia do Ensino de 

Línguas, Recursos Hídricos para o Semiárido, Tecnologia Ambiental e 

Sustentabilidade nos Territórios Semiáridos,  Tecnologias Digitais Aplicadas à 

Educação, Tecnologias de Produção de Derivados de Frutas e Hortaliças e 

Manejo de solo e água) ou Stricto Sensu do IF Sertão-PE e de outras instituições 

que ofertam o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica (PROFEPT). 

 

O Evento será realizado no dia 25/11/2020 no formato on-line, integrando 

a programação da XV Jornada de Iniciação Científica do IF Sertão 

Pernambucano. 

 

 



 
. 

DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos serão submetidos inicialmente por meio de resumo simples 

e no caso da aprovação seu autor principal deverá encaminhar o artigo completo 

e apresentar oralmente o desenvolvimento da pesquisa no decorrer do evento. 

Os resumos simples serão publicados nos Anais da XV JINCE, enquanto que os 

artigos completos serão publicados na edição especial da Revista do Semiárido 

Devisu. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

 

Submissão dos resumos simples: 10 de Julho de 2020 a 09/08/2020 

(https://forms.gle/BH1Ra6FQ4eYdEQX79) 

A revisão por pares: 09/08/2020 a 31/08/2020  

Notificação Autor: 31/08/2020 

Versão final – 24/10/2020 

Data do evento: 25/11/2020 

 

 

FORMATOS DE ENVIO 

O Português é o idioma da conferência e de todos os envios. Existem 
apenas dois formatos: 

Resumo Simples  

Esta etapa corresponde a 1ª etapa das submissões. Os resumos deverão 
ser submetidos diretamente no formulário disponibilizado no link: 
(https://forms.gle/BH1Ra6FQ4eYdEQX79) – Os resumos deverão apresentar 
em sua estrutura (Introdução; Objetivo; Materiais e Métodos; resultados e 
discussão e considerações finais) não poderão apresentar tamanho superior a 
2500 caracteres com espaços. O resumo simples aprovado será publicado no 
livro de anais da XV JINCE 2020. 

 

 

https://forms.gle/BH1Ra6FQ4eYdEQX79


 
 

ARTIGO COMPLETO 

Havendo a aprovação do resumo simples, os autores até a data prevista 
no calendário do evento deverão submeter seus artigos completos conforme o 
template disponível no link: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA6gSt5Yo%5FSCkHo&cid=5F507F07
D8D2AB87&id=5F507F07D8D2AB87%2110620&parId=5F507F07D8D2AB87%
2110613&o=OneUp 

Este artigo será publicado na edição especial de 10 anos da Revista 
Semiárido De visu. Os artigos devem apresentar no mínimo 10 páginas 
(incluindo as referências bibliográficas). Devendo ser submetidos através do link: 
https://periodicos.ifsertao-pe.edu.br/ojs2/index.php/semiaridodevisu 

Para que seu trabalho possa ser apresentado no Seminário o 

apresentador deverá estar inscrito e ter realizado os envios dos arquivos nas 

datas estabelecidas. 

 

Um dos autores deverá realizar seu cadastro no site do evento e 

preencher o formulário de submissão, este será o responsável pelo trabalho, e 

receberá os comunicados sobre as etapas do trabalho no Congresso através do 

seu endereço eletrônico bem como de sua estação do Congressista. 

  

São requeridas as informações correspondentes ao nome completo dos 

autores e da instituição de afiliação. Essas informações não devem constar no 

Título e texto do resumo, somente no campo a elas destinado. 

 

• O limite de submissão de trabalhos por autor Principal será de 02 

trabalhos; 

 

• O limite de autores por trabalho será de 8 autores 

 

• O limite de Trabalhos apresentados por autor: 02 trabalhos 

 
 

 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA6gSt5Yo%5FSCkHo&cid=5F507F07D8D2AB87&id=5F507F07D8D2AB87%2110620&parId=5F507F07D8D2AB87%2110613&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA6gSt5Yo%5FSCkHo&cid=5F507F07D8D2AB87&id=5F507F07D8D2AB87%2110620&parId=5F507F07D8D2AB87%2110613&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA6gSt5Yo%5FSCkHo&cid=5F507F07D8D2AB87&id=5F507F07D8D2AB87%2110620&parId=5F507F07D8D2AB87%2110613&o=OneUp
https://periodicos.ifsertao-pe.edu.br/ojs2/index.php/semiaridodevisu


 
 

APRESENTAÇÃO ORAL 

 

Os trabalhos selecionados para apresentação oral serão apresentados 

em salas virtuais do seminário, via Google meet, sendo o link de acesso a sala 

disponibilizado via e-mail para o autor. 

  

Regras para Apresentação Oral: 

 

• O autor deverá entregar sua apresentação (arquivo em PDF ou PPT) através 

do e-mail do evento com 24 horas de antecedência de sua apresentação; 

 

• Tempo de apresentação: 30 minutos por trabalho, sendo:   

o 20 Minutos para apresentação 

o 10 Minutos para discussão 

 
 

 

Maiores informações entre em contato pelo e-mail jince2020@ifsertao-pe.edu.br  

mailto:jince2020@ifsertao-pe.edu.br

