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SOBRE O CONGRESSO  

11º CONGRESSO CIENTÍFICO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFSP 

ISSN 2178-9940 

O CONCISTEC é uma destacada conferência nacional que se encontra na 11ª edição, vinculada à 18ª 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo 
federal (MCTI), representando o estado da arte e as tendências das novas tecnologias em diversas áreas do 
conhecimento. 

Este evento tem por objetivo divulgar trabalhos científicos inéditos oriundos de pesquisas científicas 
originais e estimular a participação de toda a comunidade científica de quaisquer instituições de ensino e/ou 
de pesquisa. 

Nesta edição de 2021 o tema atrelado a SNCT será: “A Transversalidade da ciência, tecnologia e 
inovações para o planeta” 

O congresso contempla a missão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) de consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção social, a formação integradora e a 
produção do conhecimento, além de contribuir com ações de inovação tecnológica. 

Uma das principais características e diferenciais do CONCISTEC, em sintonia com as características 
únicas dos Institutos Federais é a pluralidade e a integração de diversas áreas do conhecimento tais como 
Geociências, Engenharias, Educação, Ciências Humanas, Ciências Biológicas e Ciências Exatas. 

LOCAL 

O 11º CONCISTEC acontecerá no período de 20 a 23 de outubro de 2021 e será realizado 
virtualmente, em canal a ser disponibilizado no site da conferência. 
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PÚBLICO-ALVO 

O evento destina-se à comunidade científica de quaisquer instituições de ensino, pesquisa e setor 
produtivo. 

DATAS IMPORTANTES 

• De 02 de julho a 01 de agosto de 2021: Período para submissões dos artigos e do Termo de 

Cessão de Uso de Imagem e Voz; 

• 29 de agosto de 2021: Prazo máximo para primeira devolutiva dos avaliadores;  

• 12 de setembro de 2021: Prazo máximo para enviar em resposta do e-mail, a versão corrigida 

dos artigos sem informações dos autores, (caso solicitado correções pelos avaliadores por e-

mail); 

• 24 de setembro de 2021: Data limite do parecer final do comitê científico com 

envio de carta de aceite; 

• 03 de outubro de 2021: Data limite para o envio da versão final com informações dos autores 

e do link do vídeo postado no YouTube da apresentação do artigo. 

• De 20 a 23 de outubro de 2021: Apresentação dos trabalhos no congresso. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Engenharias 
Compreendendo: Engenharia civil, Engenharia de minas, Engenharia de materiais e metalúrgica, 

Engenharia elétrica, Engenharia mecânica, Engenharia química, Engenharia sanitária, Engenharia de 
produção, Engenharia nuclear, Engenharia de transportes, Engenharia naval e oceânica, Engenharia 
aeroespacial e Engenharia biomédica. 

 

Ciências Exatas e da Terra 

Compreendendo: Matemática, Probabilidade e Estatística, Ciência da Computação, Astronomia, 
Física, Química, Geociências, Oceanografia.  

 

Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas 
Compreendendo: Filosofia, Sociologia, Antropologia, Arqueologia, História, Geografia, Psicologia, 

Educação, Ciência Política e Teologia, Administração, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Planejamento 
Urbano e Regional, Direito, Demografia, Ciência da Informação, Museologia, Comunicação, Serviço Social, 
Economia Doméstica, Desenho Industrial e Turismo. 

 

Ciências Biológicas e Ciências da Saúde 
Compreendendo: Biologia Geral, Genética, Botânica, Zoologia, Ecologia, Morfologia, Fisiologia, 

Bioquímica, Biofísica, Farmacologia, Imunologia, Microbiologia e Parasitologia, Medicina, Odontologia, 
Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Saúde Coletiva, Fonoaudiologia, Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 
 

https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/datas-importantes
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/datas-importantes
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Linguística, Letras e Artes 
Compreendendo: Linguística, Letras e Artes. 

 

Ciências Agrárias 

Compreendendo: Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, 
Zootecnia, Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. 

INSTRUÇÕES GERAIS AOS AUTORES  

• Para submeter o artigo ao 11º CONCISTEC, o autor principal deverá estar inscrito no evento. 
A inscrição é gratuita.  

• A inscrição dos artigos deverá ser feita pelo autor inscrito no evento, via formulário eletrônico 
disponibilizado na página do congresso.  

• Cada artigo pode ter até cinco autores e/ou coautores e não existe limitação do quantitativo 
de artigos que cada autor poderá submeter ao evento. 

• O artigo a ser submetido deve seguir as orientações do template em formato .doc, mas os 
trabalhos deverão ser enviados em .pdf. 

• O autor apresentador deverá encaminhar o Termo de Cessão de Uso de Imagem e Voz, 
preenchido e assinado no campo disponibilizado na submissão. 

• Os artigos de pesquisa desenvolvidos com humanos, seja para testes simples ou não, 
levantamento de dados e outros, devem atender à legislação vigente: Resolução CNS n. 
466/2012 para esse tipo de pesquisa, conforme Norma Operacional n. 001/2013 – 
CONEP/CNS. 

• Os artigos aprovados serão publicados nos anais online do evento, com ISSN.  

• A apresentação dos artigos aprovados será na forma de publicação nos Anais do Evento.  

• Os melhores artigos de cada área serão convidados para a apresentação oral, a ser realizada 
pela plataforma a ser indicada e será transmitido pelo YouTube. O cronograma de 
apresentações estará disponível no site do evento.  

• Cada apresentação deve ser gravada pelo autor/apresentador em vídeo de 10 min utilizando 
o template de apresentação em .ppt disponível no site e hospedá-lo no YouTube, cujo link 
deve ser enviado a comissão juntamente com a submissão da versão final do artigo com 
informação dos autores. 

• O autor/apresentador deve estar presente na sala de transmissão, após a apresentação em 
vídeo haverá 5 minutos de arguição por parte da banca. 

INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

1. O autor deve inscrever-se no evento pelo link https://doity.com.br/11-congresso-cientfico-
da-semana-nacional-de-cincia-e-tecnologia-do-ifsp-campus-bragana-paulista#registration; 

2. Para realizar a submissão do artigo, utilize o link: https://www.concistec.com.br/#downloads 
e acesse a aba “Submissão de Artigos”. 

 

https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/instrucoes-aos-autores
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/instrucoes-aos-autores
https://doity.com.br/11-congresso-cientfico-da-semana-nacional-de-cincia-e-tecnologia-do-ifsp-campus-bragana-paulista#registration
https://doity.com.br/11-congresso-cientfico-da-semana-nacional-de-cincia-e-tecnologia-do-ifsp-campus-bragana-paulista#registration
https://www.concistec.com.br/#downloads
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3. Todos estes links estão disponíveis no site do evento www.concistec.com.br nos botões 
“INSCRIÇÃO” E “SUBMISSÃO”.  

4. Classificá-lo de acordo com as áreas temáticas propostas no tópico “Áreas Temáticas”; 

5. Introduzir o título, resumo e palavras-chave do artigo;  

6. Anexar o arquivo do artigo no formato .pdf, conforme as orientações disponibilizadas no 
template; 

7. Adicionar os nomes dos autores e/ou coautores. 

8. O autor que efetivou a inscrição no congresso deverá ser, necessariamente o autor 
correspondente/principal responsável pela apresentação. 

9. Apenas o autor que se inscreveu no congresso irá receber o certificado em até 30 dias após o 
evento, via e-mail cadastrado. No certificado constará os nomes de todos os autores. 

10. Após a submissão, o autor receberá um e-mail de “Submissão de trabalho” para conferência 
das informações inseridas no ato de submissão.  

11. Conforme a imagem, acesse o link “Entre na sua conta” (Figura 1) presente na parte final do 
e-mail recebido e, em seguida, clique no menu “Meus Trabalhos” (Figura 2) para checar as informações 
sobre a submissão e parecer do seu artigo. 

 

Figura 1 – Link para acessar a sua conta 

 

 

Figura 2 – Link do menu para acessar seu artigo (trabalho) 

 

12. Após a avaliação do seu artigo, você receberá um e-mail “Submissão de trabalho” do evento, 
com os pareceres dos avaliadores; 

 

 

http://www.concistec.com.br/
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13. Ao ser “Aceito com modificações”, você deverá visualizar as correções/sugestões do(s) 
avaliador(es), conforme a (Figura 3) abaixo; 

 

Figura 3 – Parte do e-mail recebido pelo autor para acessar as correções e reenviar o artigo revisado. 

14. Após as correções serem realizadas, você deverá clicar em “Reenviar trabalho”; 

15. Você será redirecionado para outra tela, onde deverá preencher o campo “Resumo do artigo”, 
fazer o upload do seu artigo revisado em pdf. e inserir comentários caso seja necessário e, finalmente 
“Enviar”;  

16. Após o parecer final, você receberá um e-mail intitulado “Submissão de trabalho” do evento 
com o resultado e a carta de aceite, caso seu artigo seja aprovado;  

17. Na carta de aceite, você encontrará instruções para submissão final do artigo com as 
informações dos autores e o envio do link da apresentação gravada em vídeo e postada no YouTube, 
conforme tutorial disponibilizado no site do evento; 

INSCRIÇÕES E ORIENTAÇÃO AOS AVALIADORES 

• Se deseja ser avaliador ad hoc no 11º CONCISTEC, preencha o formulário de 
inscrição/cadastro. Link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfruUpLTxP_sRDhVnQhO_NM8EU4tQkd9tbQYt
H6aYYWAEEvBg/viewform; 

• A seguir a descrição de todas as etapas do processo de avaliação de artigos: 

1. O avaliador receberá um e-mail intitulado “Artigos para avaliação” do evento; 

2. No corpo do próprio e-mail, o avaliador terá as informações sobre o artigo e deverá “Acessar 
o artigo completo sem informações dos autores” e, após a sua leitura, clicar em “Avaliar 
trabalho” (artigo); 

3. Ao acessar “Avaliar trabalho”, o avaliador será redirecionado para uma nova tela com um 
“Formulário de Avaliação”; 

4. O avaliador deverá inserir comentários sobre o artigo; 

5. Em seguida, selecionar seu “Parecer” e, caso o artigo seja “Aceito com modificações”, o 
avaliador deverá anexar o arquivo do artigo com seus comentários e por fim, clicar em “Enviar 
Avaliação”;  

6. Após o autor realizar a revisão do artigo, ele vai encaminhar a versão corrigida. O avaliador 
receberá outro e-mail intitulado “Artigos para Reavaliação”. Onde deverá baixar o arquivo do 
artigo corrigido e dar seu parecer final, “Aceito” ou “Não aceito” e, por fim, enviar. 

• A comissão irá enviar seu certificado por e-mail em até 30 dias após o final do evento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfruUpLTxP_sRDhVnQhO_NM8EU4tQkd9tbQYtH6aYYWAEEvBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfruUpLTxP_sRDhVnQhO_NM8EU4tQkd9tbQYtH6aYYWAEEvBg/viewform
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PROGRAMAÇÃO 
• A programação está em construção e será disponibilizada no site do evento. 

EDIÇÕES ANTERIORES  

Dois livros vinculados a edição CONCISTEC 2020 estão disponíveis para download. 

• Livro 1: Educação, Ensino e Docência 

• Livro 2: Educação, Ciência e Tecnologia 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Dr. José Erick De Souza Lima* e-mail: erick@ifsp.edu.br   CV: http://lattes.cnpq.br/0046989480783080 

Dra. Ana Cristina Gobbo César e-mail: anagobbo@ifsp.edu.br  CV: http://lattes.cnpq.br/2557440893085062 

Dr. Rubens Pantano Filho  e-mail: rubenspantano@ifsp.edu.br CV: http://lattes.cnpq.br/3253980429514948 

Dr. Alexandre Fonseca Jorge e-mail: ajorge@ifsp.edu.br  CV: http://lattes.cnpq.br/0530746850858281 

Dra. Cristina Corrêa de Oliveira e-mail: crisolive@ifsp.edu.br  CV: http://lattes.cnpq.br/8990481232462369 

Ma. Marina Mitie Gishifu Osio e-mail:  marina@ifsp.edu.br  CV: http://lattes.cnpq.br/2978521152562858 

Me. Leandro Piazzon Corrêa e-mail: leandropiazzon@ifsp.edu.br CV: http://lattes.cnpq.br/0394231670222232 

Ma. Talita Moreira   e-mail: talita.moreira@ifsp.edu.br  CV: http://lattes.cnpq.br/0561767793050846 

Ma. Valentina Piragibe  e-mail: valentina@ifsp.edu.br   CV: http://lattes.cnpq.br/5653984850442023 

*Professor presidente da comissão 

COMISSÃO CIENTÍFICA: 

Diretores de Modalidade  

Engenharias: Dr. Alexandre Tomazati Oliveira; e-mail: tomazati@ifsp.edu.br 

             Dr. José Erick de Souza Lima; e-mail: erick@ifsp.edu.br 

Ciências Exatas e da Terra: Dra. Elisandra Aparecida Alves da Silva, e-mail: elisandra@ifsp.edu.br  

           Dr. Josias Falararo Pagotto; e-mail: josias.pagotto@ifsp.edu.br 

Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas: Dr. Marcos Tarcísio Florindo; e-mail: marcosflorindo@ifsp.edu.br 

Ciências Biológicas e Ciências da Saúde: Dra. Ana Cristina Gobbo César; e-mail: anagobbo@ifsp.edu.br 

Linguística, Letras e Artes: Dra. Maria Isabel d’ Andrade de Sousa Moniz; e-mail:  isabel.moniz@ifsp.edu.br 

Ciências Agrárias: Dr. Luiz Antônio Junqueira Teixeira, e-mail: luiz.teixeira@sp.gov.br 

 

Avaliadores 

• Em breve. 

 

https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/programacao
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/programacao
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/edicoes-anteriores
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/edicoes-anteriores
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/programacao
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/programacao
mailto:talita.moreira@ifsp.edu.br
mailto:valentina@ifsp.edu.br
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/programacao
https://mostradetrabalhos.cotuca.unicamp.br/index.php/programacao
mailto:tomazati@ifsp.edu.br
mailto:elisandra@ifsp.edu.br
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DESENVOLVIMENTO DO SITE 

Esp. Paulo Henrique Leme Ramalho  Contato: paulo.leme@ifsp.edu.br 

Dra. Cristina Corrêa de Oliveira  Contato: crisolive@ifsp.edu.br 

PUBLICAÇÃO DE LIVRO 

• Está em construção e será disponibilizada no site do evento.  

 


