
 

EDITAL Nº  25/2022 – IFC- Campus Camboriú

Coordenação de Extensão, Estágios e Egressos e Coordenação de Pesquisa e
Inovação

A Diretora-Geral do Instituto Federal Catarinense -  Campus Camboriú, no uso
das  suas  atribuições  legais,  torna  pública  a  seleção  de  trabalhos  de  Ensino,
Pesquisa e Extensão para a XIII Feira de Iniciação Científica e Extensão (XIII FICE)
do Instituto Federal Catarinense -  Campus Camboriú, que será realizada nos dias
15 a 17 de setembro de 2022.

1. OBJETIVOS

1.1.  DO OBJETIVO GERAL

A  XIII  FICE  tem  como  objetivo  divulgar  trabalhos  de  Ensino,  Pesquisa  e
Extensão,  desenvolvidos  por  estudantes  do  ensino  médio/técnico
integrado/subsequente,  Educação  de  Jovens  e  Adultos  integrada  à  Educação
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT) e graduação de instituições de ensino público
ou privado e servidores do IFC.

1.2. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I -  Incentivar o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e o desenvolvimento de projetos
científicos;
II - Motivar a comunidade acadêmica para a pesquisa científica e para a busca de
soluções para os problemas da sua realidade;
III - Consolidar os grupos de pesquisa nas Instituições;
IV - Motivar o interesse pela investigação científica em todas as áreas de natureza
técnica e humanística, objetivando o desenvolvimento de novos conhecimentos e
tecnologias;
V –  Proporcionar,  ao  corpo  discente,  docente  e  técnico-administrativo,  a
oportunidade de aperfeiçoar atividades de orientação e de pesquisa científica;
VI - Propiciar o contato da comunidade regional com o meio científico, tecnológico e
cultural;
VII – Proporcionar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

2. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

2.1. Os trabalhos deverão atender o regulamento da XIII FICE disponível na página
do evento.



2.2. O período de submissão dos trabalhos é de 25/07/2022 até às 23h59min do
dia 18/08/2022.

2.3. As submissões dos trabalhos serão realizadas via sistema, disponível no portal
do  evento  (https://http://www.camboriu.ifc.edu.br/fice/)  de  acordo  com  os  prazos
estabelecidos na programação.

2.4. A submissão dos trabalhos será em duas etapas:

2.4.1. Submissão  do  artigo:  por  meio  do  portal  do  evento
www.camboriu.ifc.edu.br/fice,  e deverá ser  realizado pelo orientador  (no caso de
estudantes de ensino médio/técnico integrado e EJA - EPT), ou pelo estudante do
ensino técnico subsequente ou de graduação ou pelo servidor. 

2.4.2. Envio  do  vídeo:  por  meio  do  formulário  eletrônico
https://forms.gle/CBKGyVfEcRUVC31x8 , e deverá ser realizado pelo orientador (no
caso  de  estudantes  de  ensino  médio/técnico  integrado),  ou  pelo  estudante  do
ensino técnico subsequente ou de graduação ou pelo servidor.  Enviado pelo 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

3.1.  Serão  apresentados  na  XIII  FICE  os  trabalhos  selecionados  (aprovados  e
aprovados com restrição) pela Comissão Científica.

3.2. A apresentação de trabalhos na XIII FICE será feita por meio de:

I – Pôster - apresentação trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidos
por estudantes do ensino fundamental II, EJA -EPT e médio/técnico de instituições
de ensino público ou privado;
II –  Comunicação  Oral -  apresentação  de  trabalhos  de  Ensino,  Pesquisa  e
Extensão  desenvolvidos  por  estudantes  de  graduação  de  instituições  de  ensino
público ou privado e servidores do IFC.
III  -  Vídeos  - produção e edição de vídeo das atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão desenvolvidas por estudantes do ensino médio/técnico, de graduação de
instituições de ensino público ou privado e servidores do IFC-Campus Camboriú.

4. DA PROGRAMAÇÃO 

4.1. A programação será indicada conforme segue:

Etapa Datas Local 

Publicação do Edital 25/07/2022 www.camboriu.ifc.edu.br/fice 

Submissão dos Trabalhos 25/07/2022 a 18/08/2022 www.camboriu.ifc.edu.br/fice 

Envio dos vídeos 25/07/2022 a 18/08/2022 https://forms.gle/
5Wc6FrA83TjpARwn8 



Divulgação preliminar do
parecer da comissão

científica
Até dia 31/08/2022 www.camboriu.ifc.edu.br/fice 

Recursos1 Até as 12h00 de
02/09/2022

E-mail do evento:
fice.camboriu@ifc.edu.br 

Divulgação final dos
trabalhos selecionados

Até dia 06/09/2022
www.camboriu.ifc.edu.br/fice     

Reenvio dos trabalhos
corrigidos (Aprovados com

restrição)2

Até dia 14/09/2022
https://forms.gle/

NrHJqupvYiwmZ6cG9

 Abertura Oficial do evento 
16/09/2022, às 08h00

Ginásio de Esportes do IFC
Campus Camboriú

Apresentação dos
trabalhos dos alunos do

curso técnico
subsequente, graduação e

servidores

15/09/2022 – 20h00 Salas de aula do Bloco J

Apresentações dos
trabalhos dos alunos do

Ensino fundamental II, EJA
- EPT,  médio/técnico

integrado 

16/09/2022 – das 08h00
às 17h00

17/09/2022 - das 08h00 às
10h00

Ginásio de Esportes do IFC
Campus Camboriú

Premiação dos trabalhos e
encerramento

17/09/2022 – a partir das
10h00

Ginásio de Esportes do IFC
Campus Camboriú

1. Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  conforme  modelo  disponível  em:
www.camboriu.ifc.edu.br/fice.

2. Os trabalhos aprovados com restrição que não reenviarem os trabalhos corrigidos até o dia
14/09/2022 não serão publicados nos Anais da XIII FICE.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

5.1. Os trabalhos serão classificados de forma decrescente  pela  nota obtida  na
avaliação.



5.2. Serão  premiados  os  trabalhos  de  Ensino,  de  Pesquisa  e  de  Extensão
concluídos e em andamento conforme regulamento.

6.  CERTIFICAÇÃO

6.1.  Serão  emitidos  certificados  para  autores,  avaliadores,  ouvintes,  equipe
organizadora, mediadores e palestrantes conforme regulamento.

7. PUBLICAÇÃO DOS ANAIS

7.1. Serão  publicados nos  anais  da  XIII  FICE  os  trabalhos  aprovados  e  os
aprovados com restrição que atenderem aos requisitos de submissão (templates,
envio do trabalho corrigido e envio do vídeo).

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O conteúdo de cada trabalho é de responsabilidade exclusiva dos autores.

8.2. Os trabalhos deverão atender ao regulamento da XIII FICE disponível na página
do evento.

8.3. O autor com deficiência pode solicitar, pelo e-mail fice.camboriu@ifc.edu.br, o
apoio de que necessita.

8.4. Dúvidas  e  questionamentos  deverão  ser  encaminhados  à  Comissão
Organizadora da XIII FICE pelo e-mail fice.camboriu@ifc.edu.br.

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Camboriú, 25 de julho de 2022.

Publique-se,

Sirlei de Fátima Albino
Diretora-Geral do IFC Campus Camboriú



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/07/2022

EDITAL Nº 25/2022 - GAB/CAMB (11.01.03.01.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 25/07/2022 16:34 )
SIRLEI DE FATIMA ALBINO

DIRETOR GERAL

CAMP/CAMB (11.01.03)

Matrícula: 2105264

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ifc.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 25 2022 EDITAL 25/07/2022 4a8d4dc00d

https://sig.ifc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

