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1. DO OBJETIVO E ESCOPO DA PUBLICAÇÃO

1.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -
IFMT Campus Várzea Grande convida todos e todas para participarem da
chamada de trabalhos a serem publicados e apresentados no âmbito da VI
Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX) do referido campus, que
será realizado de forma virtual, com apresentações remotas ao vivo, entre 24 e
26 de novembro de 2021.

2. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1. Público-alvo: estudantes e servidores do IFMT Campus Várzea Grande e
comunidade em geral;

2.2. Proposta: apresentação oral e publicação coletiva de resumo simples,
resumo expandido ou artigo completo;

2.3. Meios de publicação: os trabalhos aprovados serão publicados nos anais
do evento  - ISSN: 2764-0035 (http://vgd.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/jenpex-
ifmt-varzea-grande/) e até 5 (cinco) trabalhos no formato artigo completo
poderão ter indicação do comitê científico para publicação da REVISTA DE
EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNISOCIESC – REIS  (Qualis
B4).

2.4. Forma de apresentação: apresentação oral através de videoconferência.
As instruções para realização das apresentações serão encaminhadas aos
autores, conforme cronograma apresentado no item 3.1.

2.5. Formatos de trabalho aceitos:



2.5.1. Resumo simples: conforme template dispoível no link:
https://docs.google.com/document/d/1SAlK3jhrBw4hNq7SqLJ6VWdd1fr-
yg15/edit?
usp=sharing&ouid=113509968484347346093&rtpof=true&sd=true

2.5.2. Resumo expandido: de 4 a 6 páginas, conforme template

disponível no
l i n k https://docs.google.com/document/d/1SHhO2SbsIqjim-
O93hC8Vsw0kJi87EEb/edit?
usp=sharing&ouid=113509968484347346093&rtpof=true&sd=true

2.5.3. Artigo completo: de 12 a 25 páginas, respeitando o número
máximo de caracteres definido para cada seção do documento, conforme
t e m p l a t e disponível no
l i n k :  https://docs.google.com/document/d/1Sm5P7ocT-
u0iQmdfgvQ0dV9GnrZKU5Nb/edit?
usp=sharing&ouid=113509968484347346093&rtpof=true&sd=true

2.6.  Das Temáticas: Para a JENPEX 2021 serão aceitos trabalhos em três
áreas: Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme especificações que seguem:

2.6.1. Área I – Ensino: Serão aceitos trabalhos que discutam
experiências exitosas desenvolvidas no campo do ensino e das
aprendizagens em contexto de sala de aula ou em contextos externos. Os
relatos poderão ser propostos por professores, a partir de suas práticas
nas aulas, ou por alunos que tenham de alguma forma participado ou
desenvolvido tais experiências, ou ainda, por professores em parceria
com um grupo de alunos. Os trabalhos deverão seguir a normatização
proposta pelo template do formato escolhido (resumo simples, resumo
expandido ou artigo completo), conforme item 2.5.

2.6.2. Área II – Pesquisa: Trabalhos (em formato de resumo simples,
resumo expandido ou artigo completo) oriundos de pesquisa científica já
desenvolvida, em andamento e ou ainda no formato de projetos de
pesquisa, conforme as subáreas abaixo.

2.6.2.1. Subárea 1 – Desenvolvimento Urbano: Para esta
categoria serão aceitos trabalhos de pesquisa, que subsidiem o
planejamento e execução de transformações do espaço das
cidades, de modo a assegurar o acesso igualitário da população a
bens e serviços urbanos de qualidade. Partindo dessa premissa, os
trabalhos podem tratar dos seguintes temas: estudos
populacionais; planejamento urbano; formação, transformação e
dinâmica das cidades; ordenamento territorial urbano e políticas
públicas. Os trabalhos deverão seguir a normatização proposta
pelo template do formato escolhido (resumo simples, resumo
expandido ou artigo completo), conforme item 2.5.



2.6.2.2.Subárea 2 – Gestão Pública: Para esta categoria serão
aceitos trabalhos de pesquisas, que visam a transformação social,
cultural, política, econômica e administrativa dos recursos
públicos e privados que podem culminar no desenvolvimento e
crescimento local, regional e nacional a partir de temáticas da
Gestão Pública. Os trabalhos deverão seguir a normatização
proposta pelo template do formato escolhido (resumo simples,
resumo expandido ou artigo completo), conforme item 2.5.

2.6.2.3. Subárea 3 – Temáticas livres: Serão aceitos trabalhos de
pesquisa com temáticas diversas. Os trabalhos deverão seguir a
normatização proposta pelo template do formato escolhido
(resumo simples, resumo expandido ou artigo completo),
conforme item 2.5.

2.6.3. Área III – Extensão: Serão aceitos trabalhos que apresentem
experiências extensionistas, concluídas ou em andamento, ligadas a
atividades e projetos acadêmicos que promovam intervenção social junto
ao público externo. Os trabalhos deverão seguir a normatização proposta
pelo template do formato escolhido (resumo simples, resumo expandido
ou artigo completo), conforme item 2.5.

2.7. Não há limite para submissão entre as áreas.

2.8. Os trabalhos deverão ser submetidos com até 5 autores.

3. DO CRONOGRAMA

3.1. As etapas e prazos da presente chamada seguirão o disposto no calendário
abaixo, podendo sofrer alteração, se necessário:

Etapas Datas

Submissão dos trabalhos
https://eventos.ifmt.edu.br/eventos/67/VIJENPEX/

até 03/10/2021

Divulgação do resultado preliminar da avaliação 18/10/2021
Período de correção e reenvio dos trabalhos pelos autores

(trabalhos aprovados com ressalvas)
19/10/2021 a
31/10/2021

Divulgação do resultado final a partir das reanálises dos
trabalhos com ressalvas

08/11/2021

Publicação do cronograma das apresentações e instruções aos
autores para apresentações

Até 11/11/2021

Apresentações 24/11/2021 a
26/11/2021

DATAS RETIFICADAS EM 30 de setembro de 2021:



Etapas Datas

Submissão dos trabalhos
https://eventos.ifmt.edu.br/eventos/67/VIJENPEX/

até 10/10/2021

Divulgação do resultado preliminar da avaliação 21/10/2021
Período de correção e reenvio dos trabalhos pelos autores

(trabalhos aprovados com ressalvas)
22/10/2021 a 03/11/2021

Divulgação do resultado final a partir das reanálises dos
trabalhos com ressalvas. Divulgação das instruções aos autores

sobre apresentações orais.

até 12/11/2021

Publicação do cronograma das apresentações orais até 17/11/2021
Apresentações 24/11/2021 a 26/11/2021

4. SOBRE OS TRABALHOS

4.1. O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva de seus autores;

4.2. O trabalho deverá seguir o modelo de template do formato escolhido
(resumo simples, resumo expandido e artigo completo), conforme item 2.5;

4.3. A linguagem dos trabalhos deverá obedecer aos padrões gramaticais da
norma culta brasileira em conformidade com as regras do Novo Acordo
Ortográfico, apresentar coerência na argumentação, clareza na exposição das
ideias, objetividade, concisão e fidelidade às fontes citadas. A linguagem
também deve ser impessoal (redigir na 3ª pessoa do singular) com estilo
científico;

4.4. Os autores, ao submeterem os resumos, mantêm os direitos autorais e
concedem ao IFMT Campus Várzea Grande o direito de publicação,
permitindo o compartilhamento sem fins lucrativos de sua obra pelo seu
uso/citação de modo referenciado.

4.5. Os autores, ao submeterem o trabalho, garantem que as imagens, gráficos,
tabelas, entrevistas e conteúdo apresentados na obra não ferem direitos autorais
e de imagem de terceiros e instituições.

5. 5. DA INSCRIÇÃO, SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1. Os autores deverão se inscrever no evento;

5.2. A inscrição no evento e submissão do trabalho serão realizadas através da
plataforma do https://eventos.ifmt.edu.br/eventos/67/VIJENPEX/. A
submissão deverá ser feita por um único autor, que inserirá o conteúdo de cada
seção do trabalho no formulário de submissão referente ao formato escolhido
(resumo simples, resumo expandido ou artigo completo).

5.3. O conteúdo de cada seção do trabalho deverá estar de acordo com as
instruções disponíveis no template do formato de trabalho escolhido (resumo
simples, resumo expandido e artigo completo), conforme apresentado no item
2.5;



5.4. O prazo de submissão seguirá o disposto no cronograma, conforme item
3.1;

5.5. Os trabalhos submetidos serão avaliados pelo comitê científico do evento,
que dará parecer de: aprovado, aprovado com ressalvas ou reprovado;

5.6. No prazo estabelecido pelo cronograma, os trabalhos aprovados com
ressalvas deverão ser corrigidos pelos autores e reencaminhados para
reavaliação pelo comitê científico, que emitirá um segundo parecer de:
aprovado ou reprovado;

5.7. O parecer do comitê científico aprovará o trabalho tanto para a publicação
em anais quanto para a apresentação oral do trabalho no evento;

5.8. Os trabalhos aprovados serão incluídos automaticamente nos anais do
evento para publicação, devendo pelo menos um dos autores realizar a
apresentação oral;

5 . 9 . Até 5 (cinco) trabalhos no formato “artigo completo” poderão ser
indicados para publicação na REVISTA DE EXTENSÃO E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UNISOCIESC – REIS  (Qualis B4), podendo a revista optar
por uma segunda avaliação para o aceite do trabalho para publicação no periódico;

5.10. Os membros do comitê científico farão a avaliação dos trabalhos
considerando: aderência do trabalho à área, clareza e precisão do conteúdo,
relevância e/ou atualidade do tema, respeito à formatação definida pelo
template e normas de redação científica;

5 . 1 1 .  O parecer do comitê científico é soberano, não sendo, portanto,
suscetível de recursos e/ou impugnações;

5.12. Os comunicados sobre os resultados serão feitos através do sistema
IFMT Eventos e pelo e-mail do proponente. Portanto, caberá ao autor que
realizou a submissão atualizar seu e-mail no sistema e consultar a plataforma
nos períodos indicados no cronograma apresentado no item 3.1.

6. 6. DAS APRESENTAÇÕES

6.1. As instruções de apresentação dos trabalhos aprovados serão enviadas
conforme cronograma apresentado no item 3.1.

6.2. As apresentações dos trabalhos ocorrerão de maneira remota, durante a
realização do evento, conforme cronograma apresentado no item 3.1;

6.3 . A apresentação poderá ser feita por um ou mais autores, sendo o
certificado de apresentação oral emitido apenas a esses.

7. DOS COMPROMISSOS DOS AUTORES

7 . 1 . Os autores se responsabilizam legalmente pela originalidade,



autenticidade, bem como se comprometem a atender qualquer possível
reclamação ou demanda apresentada, em juízo ou não, questionando os direitos
autorais do material textual e iconográfico apresentado, isentando os
organizadores ou o IFMT da responsabilidade quanto a esse tipo de demanda;

7.2. Os autores deverão estar cientes de que, mesmo após aprovação do
manuscrito, mas havendo comprovação de fraude ou plágio, o documento será
excluído;

7.3. Se necessária revisão ortográfica do manuscrito selecionado, os autores
são responsáveis pelo custeio da mesma;

7.4. O IFMT Campus Várzea Grande irá custear os serviços de editoração e
diagramação para publicação dos trabalhos em anais.

8.8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8 . 1 A submissão da proposta implicará na aceitação dos termos desta
Chamada, o que não significa a sua imediata aprovação;

8.2. Os recursos e casos omissos serão analisados pela Comissão designada
por portaria interna do IFMT Campus Várzea Grande;

8.3. Esta chamada entrará em vigor na data de sua publicação.

Várzea Grande, 30 de setembro de 2021.
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