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EDITAL REITORIA Nº 01/2009

O Reitor Pro Tempore do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, no uso de suas

atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, torna público o presente

Edital interno referente à seleção de trabalhos para participação no Fórum Mundial de Educação

Profissional e Tecnológica (FMEPT), que será realizado no Centro de Convenções Ulysses

Guimarães, Brasília-DF, de 23 a 27 de novembro de 2009.

1. O Ifes disponibilizará 65 vagas entre alunos em situação de matrícula regular e servidores

(professores e técnico-administrativos) do quadro ativo e permanente da Instituição. As vagas serão

distribuídas por campus, conforme quadro abaixo, para inscrições de pôsteres cuja temática deverá

enquadrar-se em um dos Eixos Temáticos e/ou Debates propostos pelo FMEPT, descritos no site do

fórum: www.mec.gov.br/fmept.

QUANTIDADE DE TRABALHOS SELECIONADOS

CAMPUS Aluno – Técnico
e Graduação

Professor
Técnico-Administrativo

em Educação

Vitória 8 6 1
Serra 4 2 1
Colatina 4 2 1
Cachoeiro de Itapemirim 2 1 1
Aracruz 2 1 1
Linhares 2 1 1
São Mateus 2 1 1
Nova Venécia 2 1 1
Cariacica 2 1 1
Alegre 2 1 1
Santa Teresa 2 1 1
Itapina 2 1 1

2. Será de responsabilidade do diretor-geral de cada campus nomear comissão para classificar os

trabalhos inscritos.
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3. As comissões deverão estabelecer prazos para o recebimento dos trabalhos em seus respectivos

campi e classificar os trabalhos inscritos de acordo com as seguintes orientações:

3.1 Cada trabalho inscrito terá como representante apenas um aluno/servidor. Para os trabalhos

feitos com co-autoria, cabe aos autores definir quem irá ao evento;

3.2 Os trabalhos devem atender à seguinte formatação, estabelecida pelo regulamento do evento:

a) O pôster deve ter a finalidade de apresentar um trabalho científico, ou de relatar projetos ou

estudos em andamento;

b) Cada participante do Fórum pode inscrever 1 (um) pôster;

c) O espaço disponível para fixação do trabalho é de 1,2m (altura) x 0,9m (largura);

d) A confecção, incluindo a escolha do tipo de material, e o transporte do pôster são de

responsabilidade do expositor;

e) A organização do evento disponibilizará o local e a estrutura de exposição, com um pino de

suporte devidamente numerado, para a apresentação do pôster;

f) O local de exposição será indicado por um número;

g) O pôster será submetido à avaliação e, se aprovado, entrará na programação oficial do Fórum;

h) Os arquivos e documentos deverão estar gravados em jpg, gif ou png.

3.3 A classificação dos trabalhos deverá atender aos seguintes critérios:

a) Contempla o tema: Educação Profissional e Tecnológica (2,5 pts);

b) Tem como foco o Ifes, a pesquisa volta-se para questões do Ifes ou foi realizada no Ifes (2,5 pts);

c) Apresenta claramente e de forma concatenada objetivos, metodologia, discussão e conclusão (2,5

pts);

d) Contribui para os debates em Educação Profissional e Tecnológica (2,5 pts);

3.4 Os trabalhos serão classificados em ordem decrescente de pontuação e a pontuação mínima

exigida será de 5 pts - 50% do total possível.

3.5 Os trabalhos selecionados deverão ser encaminhados à Coordenação do FMEPT do Ifes até dia

25/09/2009 para submissão à Comissão Temática do FMEPT, que divulgará a lista de trabalhos

aprovados até o  dia 27/10/2009.

3.6 As vagas citadas no item 1 serão preenchidas, após a aprovação dos trabalhos pela

Comissão Temática do FMEPT, em ordem decrescente de pontuação.

4. Demais informações deverão ser obtidas no site do evento, www.mec.gov.br/fmept.
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DENIO REBELLO ARANTES
Reitor


