


 

5º CONINF 
Com o tema “Reinvenção em debate: a ciência e a tecnologia a favor 

da sociedade em tempos de mudanças”, vem aí a 5ª edição do Con-
gresso de Interdisciplinaridade do Noroeste Fluminense (Coninf), do 
Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaperuna. 

O evento, que acontecerá de 3 a 5 de novembro, é gratuito e abre 
espaço para a exibição de trabalhos desenvolvidos por profissionais 
em instituições de ensino de toda a região. Este ano, haverá premiação 
com bolsas do CNPq para os autores das melhores pesquisas (alunos e 
professores da rede pública de Itaperuna).

Os interessados em submeter trabalhos têm até 03/09 para inscrição 
e envio do Resumos Simples, com opção de apresentação no formato 
“Comunicação Oral” ou “Videopôster”. Podem participar estudantes, 
pesquisadores, profissionais e professores, nas categorias:

Nível Fundamental | Nível Médio | Técnico | Graduação | Pós-Graduação 

Veja nas páginas seguintes informações sobre como fazer a inscrição 
e a submissão de trabalhos para apresentação no evento.



SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
Uma novidade deste ano no Coninf é a possibilidade de submissão 

de trabalhos por professores que desenvolvam suas pesquisas jun-
tamente com alunos em turmas do Ensino Fundamental. 

Também estão mantidas as categorias de Ensino Médio, Técnico, 
Graduação e Pós-Graduação. São aceitas inscrições nas áreas de:

Ciências Exatas e da Terra    Ciências da Saúde
Ciências Biológicas       Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias         Ciências Humanas
Ciências Agrárias       Educação e Ensino
Linguística, Letras e Artes

Cada trabalho poderá ter até seis autores, incluindo os alunos. Mas 
atenção: apenas um dos autores deverá fazer a submissão do trabalho  
no site do evento e informar o nome de todos os demais autores.



APRESENTAÇÃOPASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO 
Depois de definir o tema do trabalho, siga os seguintes passos: 

1º PASSO: Ler atentamente o EDITAL do evento em https://bit.ly/3j0zIxg.

2º PASSO: Efetuar a inscrição no site eventos.iff.edu.br/vconinf.

3º PASSO: Clicar em “Submissão de Trabalhos”, no cabeçalho supe-
rior do site eventos.iff.edu.br/vconinf e, na tela seguinte, em “sub-
meter trabalho”.

4º PASSO: Preencher os campos de título do trabalho (o mesmo do 
resumo simples), área temática, tipo de apresentação pretendida (oral 
ou videopôster), nome de todos os autores e o autor que fará a apre-
sentação, além de anexar o arquivo com o Resumo Simples.

Na página “Submissão de Trabalhos” é possível visualizar os trabalhos 
que você já inscreveu, bem como editá-los e verificar se foram aprovados.

https://eventos.iff.edu.br/vconinf
https://eventos.iff.edu.br/vconinf


APRESENTAÇÃOCOMO FAZER UM RESUMO SIMPLES 
É fundamental acessar o site eventos.iff.edu.br/vconinf e baixar o tem-

plate (modelo) para confecção do Resumo Simples. 

O RESUMO SIMPLES deve abordar brevemente uma introdução com 
objetivos, metodologias e resultados de trabalhos concluídos ou em exe-
cução com discussão e conclusões, sejam estas parciais ou finais. 

Podem-se apresentar resumos so-
bre projetos de trabalhos em anda-
mento, trabalhos concluídos, estudos 
de caso, relatos de experiência ou revi-
sões bibliográficas, desde que tenham 
fundamentação teórica já construída.

As relação com as normas para con-
fecção do Resumo Simples podem ser 
acessadas em: https://bit.ly/3zitVJq.

https://eventos.iff.edu.br/vconinf
https://bit.ly/3zitVJq
https://eventos.iff.edu.br/ckeditor_assets/attachments/800/Template_Resumo_Simples-Word.docx


APRESENTAÇÃOPREMIAÇÃO
Haverá premiação com bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ) para os 

melhores trabalhos apresentados por estudantes, além de bolsas de Apoio 
Técnico em Extensão no País (ATP-A) para professores. As regras estão dis-
poníveis no edital (https://bit.ly/3mrLAuw). 

Para receber a bolsa, o aluno deverá obrigatoriamente estar inscrito 
como autor principal do trabalho premiado. Será concedida uma bolsa de 
ICJ para cada trabalho premiado.

Iniciação Científica Júnior (ICJ): Serão concedidas até dez bolsas ICJ, no va-
lor de R$ 100 mensais, por até 12 meses, para os melhores trabalhos apre-
sentados por estudantes dos níveis Fundamental, Médio e Técnico matricu-
lados em escolas públicas (municipal, estadual ou federal) de Itaperuna.

Apoio Técnico em Extensão no País (ATP-A): Serão premiados com bolsas 
ATP-A, no valor de R$ 550 mensais, por seis meses, até cinco professores de 
alunos premiados com bolsa ICJ. O professor desenvolverá um projeto sob a 
orientação de pesquisadores do IFF Itaperuna.

https://bit.ly/3mrLAuw


APRESENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
Os Resumos Simples inscritos e aprovados pela Comissão Científica 

serão apresentados durante o 5º Coninf, de 3 a 5 de novembro, em 
sessões remotas, pela internet, no formato de “Comunicação Oral” 
ou “Videopôster”. 

Os detalhes sobre cada tipo de apresentação, bem como seus tem-
plates e tutoriais de confecção ficam disponíveis para os autores no 
site eventos.iff.edu.br/vconinf. 

Os trabalhos aprovados que forem apresentados no evento terão 
seus Resumos Simples publicados no Portal dos Anais Eletrônicos 
do Coninf, no site coninf.itaperuna.iff.edu.br.

Além disso, os trabalhos aceitos serão certificados digitalmente 
pela Comissão Organizadora do 5º Coninf, desde que seja feita, no 
dia do evento, a apresentação na sessão de comunicação oral ou de 
videopôster por, no mínimo, um de seus autores.

https://eventos.iff.edu.br/vconinf
http://coninf.itaperuna.iff.edu.br


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. É imprescindível que, antes da inscrição e submissão dos traba-
lhos, os autores leiam atentamente o EDITAL, onde estão disponíveis 
todos os detalhes do evento. O documento está disponível para acesso 
nos sites http://selecoes.iff.edu.br e https://eventos.iff.edu.br/vconinf.

2. O 5º Coninf também terá uma programação com palestras e de-
bates, entre outras atividades. As inscrições poderão ser feitas em 
outubro. Todas as atividades são gratuitas e concedem certificado 
aos participantes inscritos.

3. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Comissão 
Organizadora do 5º Coninf pelo e-mail coninf.itaperuna@iff.edu.br.

4. O 5º Coninf faz parte de um projeto contemplado por chamada do 
CNPq/MCTI voltado a feiras de ciências e mostras científicas, que visa apoiar 
ações que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação do país, como instrumentos de popularização da ciência.

http://selecoes.iff.edu.br/programas-e-projetos-de-extensao-e-pesquisa/itaperuna/2021/processo_seletivo-2
https://eventos.iff.edu.br/vconinf


CRONOGRAMA


