
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-IFAM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO TECNOLÓGICO-PPGET 

EDITAL DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
PARA O SETA 2020 

 

 

Edital n. 1/2020 - SETA/PPGET/IFAM 

 

1  INFORMAÇÕES GERAIS DO SETA 2020 

O Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas – SETA 2020 é um evento promovido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico - PPGET do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, com o intuito de disseminar o conhecimento em 

ensino, pesquisas e experiências por meio de relatos, palestras, mesas-redondas e oficinas, a 

partir de temas com foco no ensino tecnológico e na pesquisa acadêmica.   

 

O SETA é um evento de caráter técnico-científico planejado para a legitimação de um espaço 

de discussão, valorização e incentivo à pesquisa, direcionado aos profissionais da Educação 

Básica e do Ensino Superior, estudantes de todas as áreas com interesses na produção e 

desenvolvimento da pesquisa científica educacional. O SETA 2020 está em sua sexta edição e 

será realizado 100% virtual, nos dias 18 e 19 de novembro de 2020, com o tema “Produto 

Educacional: perspectivas para o ensino”.  As informações gerais, programação do evento e 

templates para os trabalhos submetidos estão disponíveis no link: 

http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/. 

 

2 OBJETIVO 

O VI Simpósio de Ensino Tecnológico no Amazonas-SETA objetiva promover um espaço de 

discussão, reflexão e troca de experiências sobre a elaboração de produtos educacionais e seus 

impactos sociais ou culturais, oportunizar debates sobre os processos e as metodologias 

envolvidas, e sobre os desafios a serem superados tanto em termos metodológicos quanto na 

socialização e inserção junto ao público-alvo.  

 

3  EIXOS TEMÁTICOS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Eixo 1 – Formação de professores 

Neste eixo temático, os trabalhos científicos deverão discutir aspectos relacionados à formação 

inicial ou continuada, priorizando os processos formativos de professores. 

Eixo 2 – Processos e recursos pedagógicos em sala de aula 

Neste eixo temático, deverão ser contemplados os diferentes processos e recursos pedagógicos 

utilizados em sala de aula para potencializar o ensino-aprendizagem, seja no contexto presencial 

ou a distância. 

Eixo 3 – Ciência, Tecnologia e Sociedade 

Neste eixo temático, os trabalhos devem tratar sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade no contexto do ensino; a natureza, apropriação, construção e avaliação social da 

ciência e da tecnologia e seus impactos na educação. 

Eixo 4 – Educação Inclusiva 

Neste eixo temático, serão discutidos aspectos referentes à inclusão no contexto do ensino, suas 

implicações, avanços e desafios. 

 

http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/
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4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO SETA 2020 

PERÍODO ATIVIDADES 

13/07/20 a 17/11/20 Período de inscrição para ouvintes. 

13/07/20 a 01/09/20 
Período das inscrições de submissão de artigos científicos e/ou relatos 

de experiências. 

15/08/20 a 30/09/20 
Período de avaliação dos artigos científicos e/ou relatos de 

experiências pelo Comitê Científico. 

Até 11/10/2020 
Divulgação dos artigos científicos e/ou relatos de experiências 

aprovados. 

12/10/20 a 16/10/2020 
Período para envio das cartas de aceite dos artigos científicos e/ou 

relatos de experiências aprovados pelo Comitê Científico do evento. 

Até 30/10/2020 
Prazo para envio da versão final do artigo científico e/ou relatos de 

experiências aprovados e seus respectivos vídeos.  

18/11/20 e 19/11/2020 Realização do evento. 

 

5  NORMAS PARA INSCRIÇÃO, CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DO SETA 2020 

5.1 Inscrição e credenciamento: 

a) Todas as pessoas que desejarem participar como ouvintes do VI Simpósio em Ensino 

Tecnológico no Amazonas - SETA 2020 deverão realizar suas inscrições, gratuitamente, no 

período de 13/07 a 17/11/2020. A inscrição para o SETA 2020 é pessoal e intransferível. 

b) Caso algum participante se inscreva mais de uma vez, serão consideradas apenas as 

informações da última inscrição, descartadas as demais, por considerar que o participante 

fez correções na nova postagem;  

c) A organização do evento SETA 2020 não se responsabilizará por dados incorretos 

informados pelos autores e/ou inscritos no evento; 

d) Todas as categorias de trabalho deverão ser submetidas por meio do e-mail submissao-

seta.cmc@ifam.edu.br. Cada trabalho poderá conter até quatro autores, obrigatoriamente 

inscritos no evento; 

e) O SETA 2020 ocorrerá  em formato virtual, com atividades síncronas e assíncronas (ao vivo 

e/ou gravadas). As informações sobre o evento estarão disponíveis no site 

http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/.  

f) As inscrições podem ser feitas no site do evento 

http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/ e a confirmação desta será 

encaminhada ao e-mail informado pelo participante no ato da inscrição.  

 

5.2 Certificação: 

A certificação será feita via site de inscrição e enviada para o e-mail do participante.  Ao final de 

cada atividade do evento será solicitado ao participante o preenchimento de um formulário - por 

meio de um link enviado no chat - para que comprove a participação efetiva para fins de 

certificação.  

 

6  SUBMISSÃO DE TRABALHO 

http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/
http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/
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6.1  Orientações para submissão de trabalhos: 

a) A submissão de trabalhos dar-se-á nas categorias de  artigo científico 

completo e/ou relato de experiência, respeitando um dos eixos temáticos do evento, que 

deve ser indicado no momento da submissão: 

Eixo 1 – Formação de professores 

Eixo 2 – Processos e recursos pedagógicos em sala de aula 

Eixo 3 – Ciência, Tecnologia e Sociedade 

Eixo 4 – Educação Inclusiva 

b) Todas as categorias de trabalho deverão ser submetidas por meio do e-mail submissao-

seta.cmc@ifam.edu.br.  Na inscrição de submissão do artigo científico e/ou relato de 

experiência o(s) autor(es) deverá(ão) enviar, em anexo, o comprovante da inscrição.  Vide 

orientações detalhadas no item 6.2 deste edital; 

c) Cada trabalho poderá conter até quatro autores, obrigatoriamente, inscritos no evento; 

d) Cada autor(a) pode submeter até 01 (um) trabalho, independentemente da categoria.  No 

caso de coautor(es), não haverá limite para submissão de trabalhos;  

e) Artigos científicos completos e relatos de experiências deverão seguir as normas da ABNT 

vigentes e template disponibilizado em formato DOC ou DOCX, a saber: para artigos 

científicos pelo link http://gg.gg/artigo_cientifico e para relatos de experiências pelo link 

http://gg.gg/relato_experiencia; 

f) Ao serem comunicados da aprovação, os autores deverão gravar um vídeo de apresentação 

do trabalho aprovado na versão final e encaminhá-lo para o e-mail submissao-

seta.cmc@ifam.edu.br no período de 12 a 30/10/2020, escrevendo no campo “assunto” o 

título do artigo científico.  O vídeo pode ser enviado em anexo, ou informando o link do 

mesmo no e-mail.  Esta ação é condição para publicação nos Anais do SETA 2020; 

g) Ao enviar o vídeo, o(s) autor(es) deverão enviar a versão final do artigo científico completo 

ou relato de experiência em formato DOC ou DOCX no template informado neste edital;  

h) Trabalhos submetidos na categoria de artigo científico completo deverão ter de 6 a 10 

páginas, contendo, obrigatoriamente, os itens: título, autores, instituição de afiliação de cada 

autor, entidades financiadoras (se aplicável), resumo, palavras-chave, introdução, material 

e métodos, resultados e discussão, conclusão, agradecimentos (opcional), referências, 

tabelas (se aplicável) e figuras (se aplicável); 

i) O artigo científico e/ou relato de experiência devem ser salvos em formato DOC ou DOCX 

e enviados juntos à ficha com as informações dos autores disponível no link 

http://gg.gg/fichaparaautores em formato  PPT ou PPTX.  Estes devem ser enviados para 

o e-mail submissao-seta.cmc@ifam.edu.br, escrevendo no campo “assunto” o título do 

artigo científico.  

j) Trabalhos na categoria de relato de experiência deverão ter de 2 a 5 páginas e apresentar 

os dados cadastrais do autor, dados da experiência, objetivos da experiência, 

procedimentos, recursos utilizados e resultados.  O relato deve ser submetido como arquivo 

em formato DOC ou DOCX, enviando para o e-mail submissao-

seta.cmc@ifam.edu.br preenchendo o campo assunto do e-mail com seu nome completo, 

o template está disponível no link http://gg.gg/relato_experiencia; 

k) Trabalhos submetidos como, artigo científico e/ou relato de experiência aceitos para o 

evento deverão ser apresentados em formato de vídeo com momento de discussão on-line, 

https://drive.google.com/file/d/1apqndpa9upXxgBEHmfLMyOzHUqB111lQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133-adp4JDjB65gjE7OHpdiIGE3p0aFfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOLUsu5SA_Jf95q4--fWobGCpMCcQYnv/view
https://drive.google.com/file/d/133-adp4JDjB65gjE7OHpdiIGE3p0aFfc/view?usp=sharing
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que será mediado por um membro da comissão organizadora do evento, conforme dia e 

horário informado na programação do evento.  O(s) autor(es), obrigatoriamente, devem 

seguir as orientações do item 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 deste edital e utilizar o modelo de slides para 

uso na gravação do vídeo disponível no link http://gg.gg/apresentacaoppt_relato_artigo; 

l) Os trabalhos que não estiverem de acordo com as normas, objetivos do evento e eixos 

temáticos serão automaticamente reprovados e o mérito científico não será avaliado. 

  

6.2  Orientações para envio de trabalho na primeira fase por e-mail: 

a) Na fase de submissão, o artigo científico e/ou relato de experiência deverá ser enviado em 

formato DOC ou DOCX (sem informações de autores), seguir modelo do template 

disponibilizado para artigo científico no link http://gg.gg/artigo_cientifico e para relato de 

experiência http://gg.gg/relato_experiencia; 

b) No e-mail enviado, deve constar a ficha com as informações dos autores (título do trabalho, 

nome do(s) autor(es), eixo temático e e-mails).  Esta ficha será padrão para os diferentes 

tipos de trabalhos submetidos no evento e está disponível no link 

http://gg.gg/fichaparaautores; 

c) No e-mail, deve estar, em anexo, o comprovante de inscrição dos autores no evento; 

d) Na segunda fase, aguardar as orientações do Comitê Científico do evento. 

 

6.3 Orientações técnicas para gravação do vídeo de apresentação do artigo científico 

e/ou relato de experiência: 

6.3.1 A apresentação do artigo científico e/ou relato de experiência dar-se-á em formato 

de vídeo que deve ser gravado por um dos autores e seguir as orientações técnicas e os 

requisitos abaixo: 

a) Ter duração de, até no máximo, 10 (dez) minutos; 

b) Aos autores PcD, devidamente declarados no ato da inscrição, é permitida a presença 

de um profissional ou um par que os auxilie na apresentação do vídeo, de acordo com a 

deficiência declarada. (obs.: o profissional ou par para auxílio será de responsabilidade do 

autor do artigo científico); 

c) Primando pela qualidade do vídeo, o(s) autor(es) deve(m) seguir as orientações técnicas 

quanto à luz, ruídos, qualidade do vídeo e postura, vestindo-se adequadamente para um 

evento científico.  Maiores orientações estão disponibilizadas no link 

http://gg.gg/orientacoes_gravar_video; 

d) O envio do vídeo deve ser feito por e-mail, via anexo ou informando o link, para que os 

avaliadores e comissão tenham acesso e possam fazer o download para análise e possíveis 

correções; 

e) O software e/ou recursos utilizados para gravação é de responsabilidade do(s) autor(es), 

desde que sigam as orientações e sugestões de gravação conforme o item 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 

para primar pela qualidade do mesmo.   

 

6.3.2 No vídeo, o autor deve apresentar:  

a) Nome completo dos autores;  

b) Apresentação profissional e acadêmica dos autores;  

c) Motivação para participação no evento; 

https://drive.google.com/file/d/17LkUK29u03534aWwA0yNQQO86eykSh0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1apqndpa9upXxgBEHmfLMyOzHUqB111lQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133-adp4JDjB65gjE7OHpdiIGE3p0aFfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOLUsu5SA_Jf95q4--fWobGCpMCcQYnv/view
https://drive.google.com/file/d/1nqTFnf-LdeH_BJrtPbyLXhJ_SzDUPrXQ/view?usp=sharing
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d) Título; 

e) Objetivo; 

f) Metodologia; 

g) Estratégia; 

h) Resultados; 

i) Imagens e/ou vídeos (se houver necessidade). 

 

7  AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

7.1 Os trabalhos submetidos ao VI Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas - SETA 

2020 passarão por um processo de julgamento do tipo blind peer review, julgamento cego 

por pares, no qual a identidade e a afiliação institucional do(s) autor(es) não são do 

conhecimento dos avaliadores; 

7.2 O processo de avaliação dos trabalhos é às cegas, portanto, ao submeter seu trabalho na 

primeira fase não inclua nome de autores e/ou instituições aos quais os autores estão 

vinculados ou e-mails.  Estas informações devem estar na ficha dos autores conforme 

template disponível neste edital; 

7.3 A avaliação é realizada por pareceristas com reconhecida contribuição científica na área. 

7.4 Cada trabalho será avaliado por dois pareceristas. Para ser aprovado, é necessária a 

aprovação de ambos. Caso haja discordância entre as avaliações, um terceiro parecerista 

deverá decidir pelo aceite ou não do trabalho; 

7.5 Os trabalhos serão avaliados quanto aos aspectos de ética acadêmica; respeito às normas 

da ABNT; grau de efetiva contribuição para a temática/eixo temático do evento; grau de 

inovação da pesquisa; coerência da fundamentação teórica; bibliografia atualizada; 

articulação entre objetivos; contextualização e resultados esperados/obtidos; clareza na 

descrição dos objetivos e do método para experimentação, assim como na descrição da 

análise dos resultados; 

7.6 Os autores dos trabalhos que necessitarem de correções para apresentação (devolução ao 

autor para modificações) serão informados automaticamente com prazo para reenvio. 

Correções solicitadas e não realizadas dentro do prazo poderão ser razões para recusa do 

trabalho; 

7.7 Os trabalhos que não estiverem de acordo com as normas, objetivos do evento e eixos 

temáticos serão automaticamente reprovados e o mérito científico não será avaliado; 

7.8 Resumos com erros ortográficos e gramaticais que necessitarem de correções e alterações 

poderão ser reprovados à critério da Comissão de avaliação de trabalhos. 

 

8  PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS 

8.1 Os artigos científicos e relatos de experiência aprovados comporão os anais do evento e 

serão divulgados na página oficial do SETA 2020, no endereço 

http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/, desde que cumpram os itens 

obrigatórios abaixo: 

a) Mérito científico; 

b) Autores inscritos no evento; 

c) Vídeo enviado para o evento conforme data prevista; 

http://ppget.ifam.edu.br/w_seta_novo/index.php/seta2020/
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d) Exposição do artigo científico ou relato de experiência por meio de vídeo, seguindo as 

orientações dos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2; 

e) Participação no chat no dia da apresentação do trabalho, conforme programação.  

 

9  APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

9.1  Artigos científicos completos  

a) Os artigos científicos completos aprovados para o SETA 2020, além do formato físico 

solicitado conforme template, serão apresentados na forma de vídeo com tempo de, no 

máximo, até 10 minutos, seguidos de discussão on-line pelo chat no momento de sua 

exposição, conforme programação do evento.  Esta apresentação será mediada por um 

membro da comissão organizadora do evento ou convidado. Os trabalhos para as 

apresentações serão agrupados por linha temática, no link de acesso fornecido no site do 

evento. 

b) As apresentações serão realizadas das 14h às 16h do dia 19/11/2020, o link de acesso 

estará disponível no site e/ou enviado por e-mail no momento da aprovação e comunicação 

ao(s) autor(es); 

c) É obrigatória a presença de, pelo menos um dos autores, para participação no chat para a 

discussão on-line no horário da exposição do relato, conforme programação do evento.  Este 

é critério de certificação para todos os autores e publicação nos Anais do SETA 2020; 

d) Para trabalhos aceitos no SETA/2020, todos os autores deverão estar, obrigatoriamente, 

inscritos no evento. 

e) O(s) autor(es), obrigatoriamente, devem seguir as orientações de gravação do vídeo nos 

itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 deste edital, bem como, utilizar o template disponível no link 

http://gg.gg/apresentacaoppt_relato_artigo para uso na gravação do vídeo do artigo 

aprovado no evento.  

 

9.2  Relatos de experiências  

a) Trabalhos submetidos como relato de experiência e aceitos para o evento devem ser 

apresentados na forma de comunicação oral por meio de vídeo, com duração de até 10 

minutos, seguida de momento de discussão on-line pelo chat mediada por um membro da 

comissão organizadora do evento ou convidado. Os trabalhos serão agrupados por linha 

temática.  

b) No vídeo com a apresentação da experiência, o autor deve comunicar o que foi realizado na 

prática com os alunos, enriquecendo essa comunicação com fotos, apresentação dos 

materiais didáticos, os produtos criados pelos alunos, entre outros. O link de acesso estará 

disponível no site do evento; 

c) As apresentações dos relatos de experiências serão realizadas das 10h às 12h do dia 

19/11/2020 conforme programação.  O link de acesso estará disponível no site e/ou enviado 

por e-mail no momento da aprovação e comunicação ao(s) autor(es); 

d) É obrigatória a presença de, pelo menos um dos autores, para participação no chat para a 

discussão on-line no horário da exposição do relato, conforme programação do evento.  Este 

é critério de certificação para todos os autores e publicação nos Anais do SETA 2020; 

e) O(s) autor(es), obrigatoriamente, devem seguir as orientações de gravação do vídeo nos 

itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 deste edital, bem como, utilizar o template disponível no link 

https://drive.google.com/file/d/17LkUK29u03534aWwA0yNQQO86eykSh0Z/view?usp=sharing
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http://gg.gg/apresentacaoppt_relato_artigo para uso na gravação do vídeo do artigo 

aprovado no evento.  

f) Para trabalhos aceitos no SETA 2020, todos os autores deverão estar, obrigatoriamente, 

inscritos no evento. 

 

10  DOCUMENTOS EM ANEXO (LINK DOS TEMPLATES): 

a) Para submissão de artigos científicos completos: template em formato DOC ou DOCX no 

link http://gg.gg/artigo_cientifico; 

b) Para uso na gravação do vídeo do artigo científico e/ou relatos de experiências aprovados:  

modelo de slides em formato PPT ou PPTX no link 

http://gg.gg/apresentacaoppt_relato_artigo;  

c) Template da ficha com informações dos autores para submissão de artigos científicos 

e/ou relatos de experiências no link http://gg.gg/fichaparaautores; 

d) Para submissão de relatos de experiências: template em formato DOC ou DOCX no link 

http://gg.gg/relato_experiencia. 

 

https://drive.google.com/file/d/17LkUK29u03534aWwA0yNQQO86eykSh0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1apqndpa9upXxgBEHmfLMyOzHUqB111lQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17LkUK29u03534aWwA0yNQQO86eykSh0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOLUsu5SA_Jf95q4--fWobGCpMCcQYnv/view
https://drive.google.com/file/d/133-adp4JDjB65gjE7OHpdiIGE3p0aFfc/view?usp=sharing

