
DATAS IMPORTANTES

Limite para inscrição e submissão de 

trabalhos: 01/04/2020

Notificação geral para correções e 

ajustes: 22/04/2020

Submissão da versão final: 30/04/2020

Data do workshop: 13/05/2020

ORGANIZADORES
Lucas Bueno Ruas de Oliveira 

(Coordenador)

Carlos José De Almeida Pereira

Daniel Polacchini Octaviano

Fábio Mizuno

Fernando Vernal Salina

Giordano Barbin Bertelli

Marcela Avelina Bataghin Costa

Pedro Northon Nobile

Ricardo Arai

Silvana Maria Affonso De Lara

ESCOPO
Para  além  das  salas  de  aula,  o  mundo

acadêmico  está  indissociavelmente

inserido  no  universo  social.

Consequentemente,  o  conhecimento

científico  está  vinculado  a  questões  da

vida  em  sociedade,  uma  vez  que  se

origina  da  interação  entre  os  seres

humanos e entre os seres humanos e a

realidade a sua volta, o que exige espírito

crítico e compromisso com o progresso e

o bem-estar da civilização e do planeta. 

Nesse  universo,  inclui-se  também  o

mundo do trabalho,  em que autonomia

de  pensamento  e  responsabilidade

socioambiental são valores que definem

carreiras  no  século  XXI.  Para  isso,  a

educação  profissional  deve  viabilizar  a

aprendizagem pela pesquisa e estender o

alcance  dessa  atividade  e  de  seus

resultados a toda a sociedade, a fim de

inovar e transformar a realidade.

Levando em conta esse contexto e tendo

em  vista  a  missão  institucional  de

“consolidar  uma  práxis  educativa  que

contribua  para  a  inserção  social,  a

formação  integradora  e  a  produção  do

conhecimento”,  o  IFSP  São  Carlos

promove,  anualmente,  o  Workshop  de

Inovação,  Pesquisa,  Ensino  e  Extensão

(WIPEX).  Esse  evento  tem  por  objetivo

difundir, por meio de exposições orais e

de pôsteres, atividades desenvolvidas por

estudantes e pesquisadores

TÓPICOS
O  WIPEX  possui  foco  nas  atividades

desenvolvidas no IFSP São Carlos, dentre

eles (mas não limitado a):

 Projetos de pesquisa e inovação;

 Projetos  de  iniciação  científica

ou tecnológica;

 Projetos de ensino;

 Projetos de extensão; 

 Trabalhos de conclusão de curso

técnico,  superior  ou  de  pós-

graduação.

SUBMISSÃO
Estão convidados a apresentar trabalhos

estudantes e professores de cada um dos

eixos tecnológicos presentes no IFSP São

Carlos  (Indústria,  Informática  e  Gestão),

assim  como  servidores  do  câmpus  que

desenvolveram  atividades  de  Inovação,

Pesquisa, Ensino e/ou Extensão. 

Os  trabalhos  submetidos  poderão

apresentar  até  quatro  autores,  sendo

dois  estudantes  e  dois  orientadores.

Além  disso,  é  obrigatório  o  vínculo  de,

pelo  menos,  um orientador  com o IFSP

São Carlos. 

O autor que encaminhar o trabalho será

considerado,  pela  Comissão

Organizadora,  como o  responsável  pelo

texto  e  pelas  demais  informações

fornecidas no ato de inscrição, incluindo-

se incorreções quanto à grafia dos nomes

de  coautor(es)  e  autorização  de

coautoria(s). 

Para a submissão, deverá ser utilizado o

modelo de resumo expandido disponível

na página do evento. 

Cada  resumo  submetido  será  avaliado

por dois docentes com formação na área

temática  do  trabalho,  que  indicarão  a

modalidade  de  apresentação  (exposição

oral  e/ou  pôster).   Todos  os  trabalhos

aprovados serão apresentados na forma

de  pôster.  Mas  os  trabalhos  que  se

destacarem na avaliação, além do pôster,

serão  apresentados  na  forma  de

exposição oral.  

Para  as  apresentações,  deverão  ser

utilizados  os  modelos  de  pôster  e  de

slides disponíveis na página do evento.  

PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS
Os  resumos  aceitos  serão  públicos

nos anais do evento.

Mais  informações  poderão  ser

obtidas por meio do link abaixo: 

wipex.scl.ifsp.edu.br

http://wipex.scl.ifsp.edu.br/
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