
II MOSTRA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Compartilhar experiências e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos servidores do
campus são alguns dos objetivos das diretorias de Ensino, Pesquisa e Extensão, atendendo à missão
institucional de promover educação profissional e tecnológica pública de excelência.

Durante a III Semana Tecnológica, edição 2019, realizamos a I Mostra de Ensino, Pesquisa e
Extensão, a qual foi uma oportunidade para socializar as ações desenvolvidas nessas áreas. 

Visando  a  dar  continuidade  ao  trabalho,  em 2020  será  lançada  a  II  Mostra  de  Ensino,
Pesquisa e Extensão, dentro da programação da IV Semana Tecnológica, tendo como diferencial,
além das apresentações orais, a chamada de trabalhos para publicação em e-book.  

A programação contemplará:
1.  Apresentação  oral  de  ações/projetos  cadastrados  nas  três  áreas.  As  orientações  serão

divulgadas posteriormente;
2. Publicação de capítulo no e-book, de acordo com as seguintes orientações:

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO EM E-BOOK

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TEXTOS

* Serão aceitos artigos ou relatos de experiências que estejam relacionados a projetos e ações nas
áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão cadastrados no Ifes - Campus Vitória.
* A submissão será feita pelo orientador ou pelo coordenador da atividade.
* Serão publicados até 30 textos, prioritariamente 1 por proponente (orientador ou coordenador da
atividade), considerando a partir do último envio.
*  Os  textos  deverão  seguir  o  template indicado  na  chamada  e  serem  enviados  para  o  e-mail
mostraintegrada.vi@ifes.edu.br em formato DOC ou DOCX no período indicado no cronograma.
*  Extensão  máxima do texto:  de  05  a  10  laudas  (incluindo  resumo,  gráficos,  tabelas,  figuras,
referências bibliográficas e notas de rodapé).
* A revisão ortográfica do texto é de responsabilidade do(s) autor(es).
* Os trabalhos que não atendam às normas e às orientações do template serão desclassificados.

No texto da mensagem de e-mail deverão constar as seguintes informações: 
- Assunto do e-mail: Artigo ou Relato de experiência.

- Corpo do e-mail:
Nome do proponente;
Indicação da área (ensino/pesquisa/extensão) na qual o projeto ou ação está cadastrado;
Título e número do processo/projeto cadastrado;
Título  do  artigo  ou  relato  de  experiência  (o  título  do artigo  ou relato  de  experiência  pode ser
diferente do título da ação cadastrada).

CRONOGRAMA

Data da publicação da chamada  12 de dezembro de 2019
Período para submissão das propostas  01 de fevereiro a 20 de abril de 2020
Divulgação do resultado  15 de maio de 2020
Publicação e divulgação do e-book  entre 19 e 24 de outubro de 2020


