
 

 

 

VI SACTA – TRANSFORMAÇÃO ALIMENTAR:  
OS DESAFIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 
REGULAMENTO PARA A MOSTRA CIENTÍFICA DA SACTA 

 

1 Participantes e público-alvo 

• Comunidade de CT&I: Estudantes e professores do nível superior de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

Engenharia Química e de Alimentos, Farmácia, Nutrição, Zootecnia, Agronomia e Engenharia de 

Aquicultura, além de demais cursos relacionados da UFSC e de outras instituições  de ensino, bem como 

profissionais de áreas afins. 

• Empresas: Colaboradores de indústrias de alimentos envolvidos diretamente com processos, produtos e 

qualidade. 

• Instituições de CT&I: Pesquisadores e técnicos de instituições de pesquisa.  

 

2 Submissão de trabalhos para a Mostra Científica da SACTA 

a. Qualquer estudante/professor/técnico de laboratório/pesquisador poderá participar da Mostra 

Científica, não sendo necessário estar inscrito como participante nas demais atividades da Semana 

Acadêmica; 

b. Serão bem-vindos trabalhos na área de alimentos e afins, provenientes de cursos de Graduação e 

Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, ou cursos afins de qualquer Instituição de 

Ensino Superior ou de Pesquisa; 

c. Os trabalhos apresentados podem ser de cunho científico ou didático, desenvolvidos em aulas 

teóricas e/ou práticas, ou em projetos de pesquisa ou extensão, sob a orientação de um professor, 

pesquisador ou técnico de laboratório; 

d. Os trabalhos podem estar em andamento ou já terem sido concluídos;  

e. O envio do trabalho (resumo) deve ser feito do dia 10 de julho a 04 de agosto de 2017. Após esta 

data, não serão mais aceitas inscrições de trabalhos; 

f. Os estudantes devem preparar, em conjunto com o orientador, um resumo do trabalho (modelo 

disponibilizado no website do evento). O resumo deve ser preparado no Microsoft Word ou BrOffice, 

e convertido para um arquivo com extensão .pdf (Adobe Acrobat Reader); 

g. O trabalho deve ser de no máximo uma lauda (página), e deve conter o logotipo da SACTA; o título 

do trabalho; nomes dos autores; afiliação dos autores; instituição onde o trabalho foi desenvolvido; 

e-mail do autor para contato; resumo (máximo 500 palavras), contendo introdução, objetivos, 

metodologia (quando aplicável), resultados (quando aplicável) e discussão, conclusão; órgão(s) 

financiador(es), quando aplicável; palavras-chave (no máximo 5); 
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h. Figuras e tabelas não devem ser incluídas no resumo; 

i. Referências bibliográficas não devem ser incluídas no resumo; 

j. Em seguida, a inscrição do trabalho deve ser feita mediante o envio do resumo (nos formatos do 

Microsoft Word ou BrOffice e também pdf - Adobe Acrobat Reader), conforme instruções a serem 

divulgadas no website do evento; 

k. Todos autores do trabalho devem estar de acordo com a submissão do trabalho, e devem ter 

conhecimento de seu conteúdo. 

 

3 Seleção dos trabalhos inscritos para apresentação na Mostra Científica da SACTA 

a. Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma Comissão Científica constituída para esse fim, e 

formada por docentes do curso de Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC, 

indicados pela Comissão Organizadora do evento; 

b. Os trabalhos inscritos serão selecionados de acordo com os critérios abaixo:  

 Relevância da temática abordada; 

 Originalidade; 

 Clareza e coerência; 

 Obediência às normas estabelecidas pela Comissão Organizadora.  

c. Os trabalhos que não observarem as regras contidas no presente regulamento estarão 

automaticamente excluídos da seleção para a Mostra Científica;  

d. A divulgação dos resultados dos trabalhos selecionados para a Mostra será feita até o dia 16 de 

agosto de 2017, no website do evento; 

e. Todos trabalhos inscritos e aprovados deverão ser apresentados na forma de pôster na Mostra 

Científica da SACTA; 

f. Dentre os trabalhos inscritos, 4 (quatro) serão selecionados pela Comissão Científica para 

apresentação também na forma oral, devendo o primeiro autor ser um estudante de curso de 

Graduação; 

g. Dentre os trabalhos inscritos, 6 (seis) serão selecionados pela Comissão Científica para 

apresentação também na forma oral, devendo o primeiro autor ser um estudante de curso de Pós-

Graduação; 

h. No momento da inscrição, o estudante poderá optar por apresentar o trabalho exclusivamente na 

forma de pôster. 

 

4 Apresentação dos trabalhos inscritos e aprovados 

a. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados na forma de pôster, observando-se as seguintes 

regras: 

a. Apresentação na forma de pôster explicativo com 0,80 m de largura x 1,20 m de altura; 

b. Uma sugestão de modelo de pôster será disponibilizada no website do evento; 

c. O pôster deve conter o logotipo do evento, e deve ser preparado e impresso pelos autores 

do trabalho; 

d. A apresentação dos pôsteres será feita em horário e local a serem divulgados previamente 
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no website do evento; 

e. Pelo menos um autor do resumo deve ficar junto ao pôster durante o horário destinado para 

a apresentação do mesmo. 

b. Os trabalhos selecionados para apresentação também na forma oral deverão seguir as seguintes 

regras: 

a. A apresentação deverá ser preparada no formato Powerpoint, no modo apresentação (ppt); 

b. A apresentação deve conter o logotipo da SACTA; 

c. Os autores ficam livres para formatar sua apresentação da maneira que preferirem;  

d. O arquivo deverá ser enviado previamente pelo autor, no formato de apresentação, para o 

e-mail da Mostra Científica, a saber: comissao.sacta@gmail.com; 

e. Não é necessário que o autor principal do trabalho seja o apresentador, desde que os 

autores informem previamente, por e-mail à comissão organizadora, quem será o estudante 

apresentador; 

f. Para a apresentação oral, serão fornecidos os equipamentos necessários (notebook , 

equipamento de multimídia), bem como extensões e tomada de 220 V; 

g. A apresentação oral dos estudantes de Graduação será na quarta-feira, dia 30/08/2017, das 

08h30 às 10h00, em local a ser divulgado previamente no website do evento; 

h. A apresentação oral dos estudantes de Pós-Graduação será em horário e local a serem 

divulgados previamente no website do evento; 

i. Cada apresentação oral de estudante de Graduação deverá ser de no máximo 10 (dez) 

minutos; 

j. Cada apresentação oral de estudante de Pós-Graduação deverá ser de no máximo 20 

(vinte) minutos. 

 

5 Responsabilidades do estudante participante da Mostra Científica da SACTA 

 Conhecer o assunto sobre o qual versa o trabalho; 

 Apresentar o assunto ao público e aos avaliadores com segurança e coerência;  

 Aceitar o local que lhe for designado para a apresentação (na forma de pôster ou oral) e nele 

apresentar seu trabalho; 

 Manter o local de apresentação limpo e em ordem; 

 Retirar o pôster somente no horário informado previamente pela Comissão Organizadora. 

 

6 Avaliação dos trabalhos inscritos e apresentados 

6.1 Avaliação dos trabalhos por comissão 

 

a. Os trabalhos serão avaliados durante a apresentação na Mostra Científica da SACTA, por uma 

comissão específica para este fim; 

b. A avaliação seguirá os seguintes critérios: a) Originalidade e inovação; b) Conhecimento científico 

do problema abordado; c) Metodologia científica; d) Profundidade do trabalho; e) Clareza e 

objetividade na apresentação do trabalho; f) Obediência às normas estabelecidas pela Comissão 
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Organizadora; 

c. O não comparecimento do(s) estudante(s) escalado(s) previamente, no dia, hora e local de sua 

apresentação, incorrerá em desclassificação do trabalho; 

d. A divulgação do resultado e a premiação serão feitas em horário e local a serem divulgados no 

website do evento. 

 

6.2 Avaliação por participantes do evento 

a. Os participantes da VI SACTA que não tiverem trabalhos científicos inscritos no mesmo, poderão 

votar nos trabalhos inscritos e apresentados na forma de pôster, quanto ao critério “Tema mais 

interessante”; 

b. Os trabalhos serão avaliados durante a apresentação na Mostra Científica da SACTA;  

c. A divulgação do resultado e a premiação serão feitas em horário e local a serem divulgados no 

website do evento. 

 

7 Regras para o recebimento de certificados e para a premiação dos trabalhos 

a. Será emitido um certificado de apresentação dos trabalhos na Mostra Científica da SACTA. O 

certificado só será entregue aos trabalhos efetivamente apresentados no evento; 

b. Será emitido um certificado para os trabalhos que tiverem sido selecionados como Destaque da 

Mostra Científica da SACTA, nas categorias pôster e oral, desde que tenham sido apresentados 

durante o evento; 

c. Os trabalhos que tiverem sido selecionados como Destaque da Mostra Científica da SACTA, irão 

receber uma premiação, a ser divulgada previamente no website do evento. 

 

8 Publicação dos resumos 

a. Os resumos selecionados serão publicados em CD-ROM e/ou via internet. 


