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EDITAL 02/2016/IFMT/CNPq 

 

EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS PARA A IV FEIRA DE CIÊNCIAS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO - CAMPUS CONFRESA 

 

IV FEIRA DE CIÊNCIAS DO IFMT CAMPUS DE CONFRESA: ESTIMULANDO A 

CRIATIVIDADE 
 

 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por intermédio 

da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, através da Coordenação Geral e em acordo 

com o Processo de Aprovação Nº  405490/2015-1, torna público os prazos para inscrições 

e as normas para submissão e recebimento de trabalhos para apresentação na “IV FEIRA 

DE CIÊNCIAS DO IFMT CAMPUS CONFRESA: ESTIMULANDO A 

CRIATIVIDADE”. 

 

1_DO EVENTO 

 

 

O IFMT Campus Confresa realiza a IV Feira de Ciências com a finalidade de 

promover o ensino, a prática científica no ambiente escolar, bem como para despertar 

vocações científicas e/ou tecnológicas e identificar jovens talentosos que possam ser 

estimulados a seguirem carreiras científico-tecnológicas. Dado o crescimento da ciência e 

da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade é de fundamental importância que se 

crie ambientes de socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

O evento ocorrerá no dia 24 de junho de 2016 (Sexta-Feira), iniciando-se as 

07h00min e encerrando às 22h00min em horário local, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Confresa. 
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2 _ DAS INSCRIÇÕES 

 

Esta chamada é destinada aos pesquisadores, professores e estudantes das redes 

públicas e privadas que pretendem divulgar TRABALHOS CIENTÍFICOS (Resumo 

Simples), COMUNICAÇÕES ORAIS (Relato de Prática/Experiência Docente), 

DEMONSTRAÇÕES TÉCNICAS (nas áreas de ciência, tecnologia, arte e cultura) e 

APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO PALCO INTERATIVO (bandas, danças, teatro e 

outros) desenvolvidos por acadêmicos do Ensino Fundamental, Médio, técnico (integrado, 

PROEJA e subsequente), Superior e os diferentes níveis de Pós-Graduação (Lato Sensu e 

Stricto Sensu). 

As inscrições serão gratuitas e realizadas por meio do endereço eletrônico 

http://www.cfs.ifmt.edu.br. 

O período de inscrição com submissão de trabalhos científicos, demonstrações 

técnicas, comunicação oral e apresentações culturais no palco interativo será de 18/02/2016 

a 15/05/2016.  

O período de inscrição para o público em geral (inscrito sem submissão de 

trabalhos) será de 18/02/2016 à 20/06/2016, garantindo-lhe o direito a certificação.  

Os trabalhos científicos, demonstrações técnicas e as apresentações culturais no 

palco interativo devem ser inscritos nas categorias e áreas do conhecimento abaixo 

relacionadas: 

 

 Trabalho científico: 

 

 Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano) com apresentação em pôster 

 

 Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) com apresentação em pôster 

 

 Ensino Médio e Médio Técnico (integrado, PROEJA e Subsequente)com 

apresentação em pôster  

 

 Ensino Superior (graduação, pós-graduação e docentes) com apresentação em 

pôster 

 

 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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 Comunicações orais na área de ensino: 
 

 Ensino Superior (graduação, pós-graduação e docentes) com apresentação oral 

 

 Demonstração técnica: 
 

 Exposição de equipamentos técnico-científicos; 

 

 Trabalhos artísticos, históricos e sociais; 

 

 Trabalhos experimentais. 

 

 Apresentações culturais no palco interativo: 

 

 Apresentações musicais (danças, bandas, canto solista, duplas); 

 

 Apresentações teatrais e coreografias. 

 

 

 

Serão aceitas inscrições de trabalhos de nível técnico-científico com tema livre, 

planejados e desenvolvidos por estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Técnico da 

rede Municipal, Estadual, Federal e Particular da região do Araguaia Xingu, tendo ou não a 

orientação de professores ou pesquisadores.  

Serão priorizados os trabalhos/projetos propostos/desenvolvidos por grupos de 

alunos, com orientação de professores das diferentes áreas do conhecimento. Não haverá 

limite de submissão de trabalho por pessoa, entretanto, no momento da inscrição deverá ser 

indicado qual dos autores será o apresentador e o mesmo pode ser coautor em outros 

trabalhos, todavia somente poderá apresentar um trabalho. 

 

3_DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Um resumo simples do projeto, conforme o modelo (ANEXO I), deverá ser 

enviado inicialmente para o endereço eletrônico trabalhocientifico@cfs.ifmt.edu.br em 

formato .docx até 15/05/2016 para avaliação. O deferimento do trabalho se dará até dia 

31/05/2016, uma vez aprovado, os autores se comprometem a enviar um pôster de tamanho 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT, CAMPUS CONFRESA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – campus Confresa Av. Vilmar Fernandes, 300. Setor Santa 

Luzia, CEP: 78652-000, Confresa-MT. Caixa Postal – 96.  Telefone: (66) 3564-2600 / www.cfs.ifmt.com.br 
 

1,10 m x 0,90 m em formato PDF, nos padrões da feira até a data 10/06/2016. O pôster será 

impresso gratuitamente pela comissão organizadora do evento. Quanto ao conteúdo, o 

mesmo deve ser criado e editado a critério de seus responsáveis, sendo exigido apenas o 

tamanho padrão e layout disponibilizado pelo Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 

Confresa. Desta maneira, os autores devem atentar-se à coesão textual e gramatical. Deve 

conter informações do trabalho a ser apresentado por, pelo menos, um integrante do grupo, 

em horários previamente definidos pela comissão organizadora e divulgados no endereço 

eletrônico http://www.cfs.ifmt.edu.br  até dia 15/06/2016. Posterior a esta data a impressão 

será de responsabilidade dos autores e deverá ser apresentado nos mesmos moldes 

disponíveis no site estando a apresentação no dia diretamente vinculada a disponibilidade 

do banner.  

Os modelos de resumo simples e pôster serão disponibilizados nos endereços 

eletrônicos http://www.cfs.ifmt.edu.br. Os resumos simples serão avaliados pela comissão 

científica do evento, a qual fará, caso necessário, sugestões corretivas pertinentes ao 

conteúdo e escrita. Quanto ao pôster a comissão não fará correções, ficando sob a 

responsabilidade do (s) autor (s), porém, deve estar de acordo com o modelo 

disponibilizado no site, caso contrário, não será aceito. Os docentes e discentes citados nos 

resumos simples receberão 1(um) certificado de apresentação por trabalho, todavia, estará 

disponível em formato digital no site do evento para impressão individual.  

O integrante responsável pela apresentação do pôster deverá comparecer com 

antecedência ao local de apresentação e procurar o organizador em caso de ausência no 

momento da avaliação não receberá a certificação e nem concorrerá a premiação. 

Todos os trabalhos científicos poderão conter no máximo 5 (cinco) integrantes 

incluindo o (s) orientador (s) caso houver. Para os trabalhos de nível médio que visão 

concorrer a bolsas de estudos é necessário a orientação de um professor.  

 

3.1_DA AVALIAÇÃO 

A comissão avaliadora instituída e formada por professores do IFMT – Campus 

Confresa e/ou professores convidados, não identificados, julgará os trabalhos científicos 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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por meio da apresentação do pôster de acordo com os critérios preestabelecidos no 

ANEXO II. 

 

3.2_ DA PREMIAÇÃO 

Os 3 (três) melhores trabalhos de cada categoria serão premiados e receberão 

certificado de menção honrosa. 

 

4_ DA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA 

 

A inscrição deverá ser através de ficha específica disponível no site 

http://www.cfs.ifmt.edu.br. O inscrito deve aguardar o deferimento da inscrição quanto ao 

conteúdo exposto. Para os casos deferidos, o IFMT – Campus Confresa se prontifica a 

disponibilizar o espaço físico (sala de aula), 3 cadeiras  e 2 mesas. Os demais materiais 

necessários para a demonstração técnica são de inteira responsabilidade do interessado, não 

havendo para esta categoria a necessidade de pôster ou entrega de resumo. Caso haja 

necessidade de local diferenciado os autores devem solicitar aos organizadores com 

justificativa por escrito até dia 10/06/2016, seguindo o modelo do ANEXO III, também 

disponível no site http://www.cfs.ifmt.edu.br. 

As atividades abordadas deverão constituir-se de exposição de equipamentos 

técnico-científico, trabalhos artísticos/históricos/sociais e trabalhos experimentais, 

ocorrerão em horários previamente definidos pela comissão organizadora divulgadas no 

endereço eletrônico http://www.cfs.ifmt.edu.br.. 

O número de inscritos por trabalho não poderá exceder a 3 (três) integrantes, sendo 

OBRIGATÓRIO a identificação do orientador para trabalhos do Ensino Médio e 

Fundamental, sendo que nesse caso é permitido 1(um) orientador e mais 3(três) estudantes. 

Casos extraordinários, caso haja necessidade, de mais alunos por trabalho o orientador 

deve fazer a solicitação por escrito, seguindo o modelo do ANEXO III, disponível no site 

http://www.cfs.ifmt.edu.br. 

 

 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
http://www.cfs.ifmt.edu.br/
http://www.cfs.ifmt.edu.br/
http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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4.1_ DA AVALIAÇÃO 

A comissão avaliadora instituída e formada por professores do IFMT – Campus 

Confresa e/ou professores convidados, não identificados, fará a avaliação observando os 

critérios contidos ao ANEXO II. 

 

4.2_ DA PREMIAÇÃO 

Os vencedores de cada categoria receberão certificado de menção honrosa e 

premiação, do primeiro ao terceiro lugar.  

 

5_ DAS COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

Serão aceitos trabalhos na área de Educação e de Ensino, como: Relatos de 

Experiência, Resultados de Projetos Educacionais, Resultados de Pesquisa e Casos de 

Ensino. Para a submissão do trabalho o(s) autor(es) deverão encaminhar um RESUMO 

EXPANDIDO com, no mínimo 2 e no máximo 5 páginas (incluindo figuras, tabelas, 

gráficos e referências) em formato .docx para o e-mail comoral@cfs.ifmt.edu.br até o dia 

15/05/2016 para avaliação. Serão aceitos até 3 (três) autores para o Resumo Expandido. 

O modelo de Resumo Expandido estará disponível no endereço eletrônico 

http://www.cfs.ifmt.edu.br e no ANEXO IV. Os trabalhos que precisarem de correção serão 

devolvidos aos autores e a versão corrigida deverá ser encaminhada com brevidade. O 

deferimento de todos os trabalhos se dará até dia 31/05/2016.   

O mediador de cada sala disponibilizará um computador, com formatos aceitos em 

.ppt, .pps, .odp, pptx. Para evitar possíveis desconfigurações recomenda-se que o arquivo 

também seja salvo em PDF, frisando que a comissão não se responsabilizará por arquivos 

danificados ou corrompidos. Os slides devem ser legíveis e com fundo claro, sendo que no 

primeiro slide contenha o título do trabalho, autores e logo do evento. Estará disponível no 

site do evento o modelo de apresentação. 

 

 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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As Comunicações Orais acontecerão apenas no dia 24/06/2016, das 19h00min as 

21h00min. Cada trabalho terá 15 minutos para apresentação e estas serão abertas a todos os 

participantes do evento. Será disponibilizada sala com Data-Show. O autor deverá 

comparecer a sala com no mínimo 15 min. de antecedência. O local e horário serão 

divulgados com antecedência no endereço eletrônico http://www.cfs.ifmt.edu.br. 

Após ocorrerem todas as apresentações da sala haverá um tempo disponível para 

discussão geral. Os certificados desta modalidade serão entregues para o(s) autor (es) 

presente(s) ao final da seção (ao final da apresentação do trabalho). 

 

6_APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO PALCO INTERATIVO 

Os inscritos nesta modalidade deverão aguardar o deferimento da inscrição. As 

apresentações não deverão exceder a 10 min. não havendo limitação quanto ao número de 

pessoas por apresentação, entretanto, o deferimento da apresentação estará vinculado a 

disponibilidade de tempo no palco interativo, deverão ainda preencher a ficha de cadastro 

disponível no site. 

 

6.1_ DA PREMIAÇÃO 

Não haverá premiação para esta forma de apresentação apenas a certificação pela 

apresentação. 

 

6.2_DA PREMIAÇÃO COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR 

(Cnpq) 

De acordo com critério do CNPQ, as bolsas só podem ser concedidas a estudantes 

do nível médio cursando o 1° e 2° ano, orientados por um professor obrigatoriamente. 

Alunos já ingressados no 3° ano não entram na concorrência pois a vigência da bolsa é de 

12 meses.  

Serão premiados com uma bolsa por trabalho os 6 (seis) melhores trabalhos do 

nível médio, estando entre os quesitos para concessão da bolsa a viabilidade de 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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continuidade do projeto apresentado. Fica a critério do orientador a indicação para o 

recebimento da bolsa e os demais autores receberão certificado de menção honrosa. 

O orientador deve indicar o nome ao presidente desta feira no prazo de 7 dias a 

contar da premiação, a não indicação implica em desistência automática da bolsa, 

ocorrendo o fato o orientador do próximo trabalho será convocado para receber a bolsa 

tendo o mesmo prazo, 7 dias, para procurar o presidente desta feira e assim por diante até a 

concessão definitiva da bolsa. 

Os trabalhos que concorrerem às bolsas serão avaliados segundo critérios que 

priorizem a inovação e a criatividade. 

  

7 _ DOS CERTIFICADOS 

 

Os pesquisadores, docentes e discentes que apresentarem trabalhos, em qualquer 

uma das modalidades “TRABALHO CIENTIFICO”, “COMUNICAÇÃO ORAL”, 

“DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA” ou  “APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO PALCO 

INTERATIVO” receberão 01 (um) certificado  por grupo no dia da apresentação. 

Todos os certificados estarão disponíveis no site  http://www.cfs.ifmt.edu.br em 

formato pdf. para posterior impressão do mesmo caso necessário. 

 

8_ CRONOGRAMA 

 

Quadro 1. Cronograma das atividades da IV Feira de Ciências do IFMT – Campus 

Confresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfs.ifmt.edu.br/
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DESCRIÇÃO DATA 

Lançamento do Edital 18/02/2016 

Prazo Final para agendamento de visitação 13/05/2016 

Abertura das inscrições de trabalhos e agendamentos 

de visitação 

18/02/2016 

Início da inscrição para o publico em geral 18/02/2016 

Prazo Final para inscrição de trabalhos  15/05/2016 

Prazo final de envio do resumo expandidos das 

comunicações orais 

15/05/2016 

Divulgação do resultado da seleção de trabalhos 

científico 

31/05/2016 

Deferimento das comunicações orais 31/05/2016 

Prazo final para solicitação de espaço diferenciado 

para a demonstração técnica 

10/06/2016 

Prazo final para envio dos banners em pdf. 10/06/2016 

Divulgação dos horários de apresentação dos 

trabalhos científicos 

Até 15/06/2016 

Prazo final para inscrição do público em geral 20/06/2016 

Montagem dos pôsteres e demonstrações técnicas 24/06/2016 

Abertura do evento 24/06/2016 

Dia e horários do evento (credenciamento) 24/06/2016 

 (7:30 às 12:00 – 13:30 às 17:30 – 

19:00 às 22:00) 

Encerramento do evento  24/06/2016 às 22:00 
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9_DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora juntamente com o 

Comitê Científico. Inscrições de trabalhos científicos e demonstrações técnicas fora do 

prazo não serão aceitas. 

As dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail feiradeciencias@cfs.ifmt.edu.br 

 

 

 

 

Confresa – MT, 18 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

________________________________________ 

Rafael de Araújo Lira 

Diretor Geral  

Portaria Nº 1591 de 28/08/2015 

 

 

________________________________________ 

Claudiney de Freitas Marinho 

Coord. de Pesquisa e Pós-Graduação 

Portaria nº 1164 de 29/08/2012 

 

 

________________________________________ 

Pedro Martins Sousa 

Presidente do Evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT, CAMPUS CONFRESA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – campus Confresa Av. Vilmar Fernandes, 300. Setor Santa 

Luzia, CEP: 78652-000, Confresa-MT. Caixa Postal – 96.  Telefone: (66) 3564-2600 / www.cfs.ifmt.com.br 
 

 

ANEXO I 

Resumo simples 

TÍTULO FONTE ARIAL 14 NEGRITO 

 

Nome do Primeiro Autor (Colocar um asterisco * no autor que irá apresentar o trabalho) 

e-mail 

 

Nome do Segundo Autor 

e-mail 

 

Nome do Terceiro Autor 

e-mail 

 

Nome do Quarto Autor 

e-mail 

 

Nome do Quinto  Autor 

e-mail 

 

Resumo:Este é o template de resumo para a IV Feira de Ciências do IFMT 

Campus Confresa - Estimulando a Criatividade. Siga todas as instruções deste 

modelo durante a elaboração de seu trabalho. Este trabalho não deve exceder 

500 palavras em coluna única com espaçamento entre linhas 1,5, margens 

superior e esquerda 3,0 cm, margens inferior e direita 2,0 cm. Apenas o resumo 

deverá utilizar espaçamento simples entre linhas. O resumo deve conter no 

máximo 500 palavras e descrever o que foi realizado no trabalho, qual a 

metodologia utilizada e os resultados encontrados. Escrever todo o resumo 

utilizando Fonte Arial, Tamanho 12. Escrever o resumo em parágrafo único.  

Palavras-chave: Inserir entre 3 e 5 palavras-chave separadas por vírgula. 
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ANEXO II 

Ficha de avaliação de trabalho científico 

IV FEIRA DE CIÊNCIAS DO IFMT CAMPUS DE CONFRESA: ESTIMULANDO A 

CRIATIVIDADE 

24 de Junho de 2016 
 

 

Avaliador:________________________________________________________________ 

Nome do trabalho:_________________________________________________________ 

Autores:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Autor apresentador:_______________________________________________________ 
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ANEXO III 

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS  

1) Identificação 

SOLICITANTE: 

TÍTULO DO TRABALHO:  

 

CATEGORIA: 

 

2) Solicitação 

 

(____) Espaço físico específico e diferente do fornecido pela instituição. 

         (____) Distribuição de grupos de trabalhos de demonstração técnicas em mesma sala. 

         (____) Número de membros superior a 3 para  demonstrações técnicas 

         (____) Outros (especificar). 

 

3) Justificativa 

 

 

 

 

 

 

Preencher e encaminhar para o e-mail:demonstracaotecnica@cfs.ifmt.edu.br 

 

 

Para uso da instituição:  

Recebido em:______________________ 

 

Encaminhado para:______________________________  

 

(       )Deferido          (        ) Indeferido   

mailto:demonstracaotecnica@cfs.ifmt.edu.br
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ANEXO IV 

Resumo expandido 

TÍTULO FONTE ARIAL 14 NEGRITO 

 

Nome do Primeiro Autor (Colocar um asterisco * no autor que irá apresentar o trabalho) 

Instituição 

e-mail 

 

Nome do Segundo Autor 

Instituição 

e-mail 

 

Nome do Terceiro Autor 

Instituição 

e-mail 

 

Resumo: Este é o template de resumo expandido para a IV Feira de Ciências do 

IFMT Campus Confresa - Estimulando a Criatividade. Siga todas as instruções 

deste modelo durante a elaboração de seu trabalho. O texto deverá ser redigido 

em editor de texto Word do Microsoft Office (para revisão do comitê científico), 

contendo os seguintes elementos textuais: resumo, introdução, desenvolvimento 

(discussão do tema), conclusão (evidências e/ou resultados) e referências. Este 

trabalho deverá conter entre 3 a 5 páginas em coluna única. A Fonte do texto será 

ARIAL, tamanho 12 para CORPO TEXTO e 14 (maiúscula e negrito) para o 

TÍTULO do texto, conforme este modelo. O alinhamento do parágrafo é 

JUSTIFICADO para corpo do texto e CENTRALIZADO para os títulos das seções. 

Margens: 2,0 cm (direita e inferior) e 3,0 cm para esquerda e superior. Página A4 

(21 x 29,7 cm). O espaçamento é 1,5 entre linhas. Apenas o resumo deverá 

utilizar espaçamento simples entre linhas em parágrafo único. O resumo deverá 

apresentar no máximo 300 palavras e conter o tema delimitado, o tratamento dos 
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dados, os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões, usando o 

verbo na voz ativa. As palavras-chave, entre 3 a 5, devem figurar logo abaixo do 

texto do resumo, separadas entre si por vírgula.  

Palavras-chave: Inserir entre 3 e 5 palavras-chave separadas por vírgula. 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentar uma introdução do assunto com referências bibliográficas 

devidamente citadas no formato (AUTOR, data) conforme orientações da ABNT 

através da NBR 6023. Todas as referências devem ser inseridas no item 

REFERÊNCIAS em ordem alfabética conforme a NBR6023. O resumo expandido 

não deve exceder 5 páginas incluindo referências bibliográficas. Insira quantos 

títulos e/ou subtítulos achar necessário para a melhor compreensão do trabalho. 

Resumo, Introdução e Referências Bibliográficas são itens obrigatórios.  

 

METODOLOGIA 

Todos os outros títulos (referencial teórico, metodologia, resultados e discussão, 

estudo de caso, conclusão...) devem ser inseridos utilizando Fonte Arial, Tamanho 

12, Negrito, Todas em maiúsculas e não necessitam ser numerados. 

 

Subtítulo 

Subtítulos deverão ser inseridos utilizando Fonte Arial, Tamanho 12, Negrito e não 

precisam ser numerados. 

 

AGRADECIMENTOS 

Caso tenha interesse insira este item com seus agradecimentos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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As referências deverão ser inseridas em ordem alfabética utilizando o padrão 

ABNT descrito na NBR6023. Utilizar Espaçamento Simples e Fonte Arial Tamanho 

12. 

Exemplos de referências: 

Livros: 

SCHWERTL, Simone Leal. Matemática básica.2. ed. Blumenau: Edifurb, 2010. 

113 p, il. 

 

Capítulos de Livros: 

BRANDT, Paulo Roberto. Geração de energia para o desenvolvimento regional no 

médio vale do Itajaí. In: Desenvolvimento e meio ambiente em Santa Catarina: a 

questão ambiental em escala local/regional, Joinville : Ed. UNIVILLE, 2006. 

p.[119]-125. 

 

Artigos de periódicos: 

TOZZI, M.; OTA, J. Vertedouro em degraus. Revista da Vinci, Curitiba, v.1, n.1, p. 

9-28, 2004. 

 

Monografias, dissertações e teses: 

PERES, Adriano; BARBI, Ivo; UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 

Centro Tecnológico. Uma nova família de inversores com comutação suave 

empregando a técnica de grampeamento ativo, 2000. 162p, il. Tese (Doutorado). 

 

Trabalhos em eventos 

LODER, L.L. A formação de identidades e a construção de saberes em um curso 

de engenharia elétrica.Anais: XXXVIII – Congresso Brasileiro de Ensino de 

Engenharia.  Fortaleza: UFC, 2010. 

 

Internet: 
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MOURA, G. C. de M. Citação de referências e documentos eletrônicos. Disponível 

em: <http://www.elogica.com.br/users/gmoura/refere.html> Acesso em: 09 out. 

1996.              


