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1 DEFINIÇÃO DE EVENTO CIENTÍFICO

Evento Científico é uma atividade que tem como objetivos: reunir especialistas e
interessados em determinadas áreas do saber para discussão de temas que atendam a
preocupações comuns, com vistas à atualização e ao progresso da pesquisa científica em
uma área; divulgar resultados de pesquisa dos pesquisadores e colocá-la em debate com
vistas a sua qualificação e validação no âmbito da comunidade científica; incentivar o
desenvolvimento de campos de pesquisa ainda emergentes; e promover a formação de
pesquisadores (CAPES, 2016).

2 TIPOLOGIA DE EVENTOS CIENTÍFICOS

2.1 CONGRESSO


Definição: Reunião ou encontro de pesquisadores e/ou profissionais com

interesse em pesquisa acadêmica


Objetivo: Apresentação de resultados de pesquisa em andamento, de

desenvolvimentos em uma dada linha de pesquisa ou estado da arte em um dado campo
ou tópico de interesse.


Atividades do evento: Mesas-redondas, conferências, fóruns, simpósios,

palestras, comissões, painéis, minicursos


Duração: Evento de grandes proporções, podendo durar de três a 5 dias.

2.2 SEMANA


Definição: É a nomenclatura atribuída a um tipo de encontro semelhante ao

congresso, no qual os participantes pertencem a uma mesma categoria profissional com
o objetivo de discutir temas relacionados com a classe. É necessária uma comissão
organizadora, e tem duração de uma semana.


Objetivo: Propiciar maior integração entre os participantes, sendo caraterizada

pela oferta de um conjunto amplo de atividades.
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Atividades do evento: Fóruns, painéis, minicursos etc.



Duração: 5 dias.

2.3 ENCONTRO


Definição: Reunião de iniciativa de determinada comunidade científica como

pesquisadores, docentes, estudantes de pós-graduação e de graduação ou outros
profissionais


Objetivo: Apresentar seus resultados de pesquisa e relatos de experiências em

determinada área ou tema para colocá-los em debate, com vistas a qualificá-los e validálos.


Atividades do evento: Mesas-redondas, conferências, palestras, painéis,

minicursos, entre outras atividades de atualização e divulgação com vistas ao avanço da
área, bem como debates sobre temas relevantes, atuais e polêmicos no âmbito da área.


Duração: São eventos com porte e duração variável, podendo durar de um a três

dias.

2.4 COLÓQUIO


Definição: Evento de menor porte do que um encontro, com vistas a intensificar

o diálogo de pesquisadores, alunos e/ou profissionais em torno de um tópico ou questão
específica, de modo a promover avanço no entendimento deste ou gerar questões a serem
investigadas como continuidade.


Objetivo: Promover um espaço para conversa entre os participantes e os

palestrantes.


Atividades do evento: Mesa de discussões e debates.



Duração: no mínimo 1 dia.

2.5 SEMINÁRIO


Definição: Reunião de um grupo de estudos/pesquisa em torno de um tópico

exposto oralmente por um ou mais dos participantes, usualmente relativo à pesquisa em
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andamento a ser discutida pelos participantes. Divide-se em 3 fases: Exposição: orador
previamente convidado, realiza uma pesquisa e leva a sua contribuição para o grupo;
Discussão: o assunto em pauta é debatido e detalhado em todos os seus aspectos;
Conclusão: quando um coordenador, polarizando as opiniões dominantes, propõe à
aprovação do grupo às recomendações finais do seminário.


Objetivo: Fornecer e somar informações de temas já pesquisados.



Atividades do evento: Debates e discussões.



Duração: pode ser de um dia até 1 semana.

2.6 SIMPÓSIO


Definição: Reunião de iniciativa de determinada comunidade científica em torno

de um assunto específico de alto nível com vistas a agregar resultados e considerações de
modo a promover avanço no sentido de sua clarificação. Tem as mesmas características
de um seminário, mas o moderador não interfere. É um tipo de reunião derivado da mesa
redonda, para a discussão de um determinado tema (uma nova lei, por exemplo).


Objetivo: Apresentar considerações e/ou resultados sobre o tema, para debate

amplo com um público com interesses comuns e participação de especialistas de grande
renome. Aqui não são apresentadas as conclusões de uma pesquisa, mas sim impressões
sobre um determinado assunto que é colocado em debate.


Atividades do evento: Exposições, networking entre os participantes, palestras.



Duração: 3 a 5 dias.

2.7 WORKSHOP


Definição: Reunião de pesquisadores e/ou técnicos que dão apoio à pesquisa, em

torno do desenvolvimento de técnicas, metodologias ou práticas que sejam úteis à
condução de pesquisa em determinado campo. O workshop pode ser conduzido por um
pesquisador/profissional ou sua condução pode ser compartilhada em função de seus
objetivos específicos.


Objetivo: abordar de maneira mais prática do que teórica assuntos específicos,

para que o público coloque em prática.
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Atividades do evento: aplicar teoria na prática, discutir temas relevantes, mesas

redondas.


Duração: de 8h, ocorrendo em um único dia.

2.8 FÓRUM


Definição: Tipo de reunião menos técnica cujo objetivo é envolver a efetiva

participação de um público interessado para o tratamento de questões relevantes sobre
desenvolvimento científico, ações sociais em benefício de grupos específicos ou da
humanidade em geral.


Objetivo: Debater livremente uma ideia.



Atividades do evento: Mesa redonda, debates, discussões,



Duração: Um a dois dias.

2.9 JORNADA


Definição: Organizados por grupos de pesquisa, de âmbito regional ou local, para

discutir assuntos de interesse do grupo. As conclusões podem definir linhas norteadoras
para trabalho futuro.


Objetivo: Ajudar no desenvolvimento dos alunos e em sua proximidade em

relação ao mercado de trabalho, bem como ao ambiente de pesquisa e extensão.


Atividades do evento: Atividades extraclasses, debates, oficinas.



Duração: Encontro curto - um a dois dias de duração.

2.10 PAINEL


Definição: Exposição de visões, abordagens relativas a um tema por um pequeno

número de especialistas. Usualmente, uma das atividades programadas em congressos.


Objetivo: Expor um debate limitado a poucos especialistas de um mesmo tópico,

com a presença de um moderador.


Atividades do evento: Palestra sem interação com o público.



Duração: Um dia
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2.11 CONFERÊNCIA


Definição: Apresentação pública ou preleção sobre tema (assunto técnico,

artístico, científico ou literário) de interesse de uma comunidade por parte de
pesquisador/profissional/ especialista com notoriedade na área em que atua.


Objetivo: Interação com o público acadêmico sobre um tema especifico.



Atividades do evento: reuniões sem discussão entre o público.



Duração: Um a três dias

2.12 PALESTRA


Definição: Sequência de apresentações públicas sobre determinado tema de

interesse oriunda de iniciativas da parte de instituições científicas/educacionais ou
profissionais para as quais a apresentação do produto da pesquisa acadêmica seja
relevante, ou oriunda de redes de cooperação nacionais ou internacionais.


Objetivos: buscar mais informações sobre o tópico abordado, podendo haver

troca de ideias com o público.


Atividades do evento: apresentação, conversa, palestras, conferências.



Duração: até 3 horas.

3.3 ABRANGÊNCIA DOS EVENTOS CIENTÍFICOS

De acordo com CAPES (2016), a abrangência do evento é avaliada em cinco
estratos, a saber:

3.3.1 Internacional

Eventos de entidades de âmbito internacional ou mundial, de caráter itinerante ou
não, e eventos que, não sendo de associações internacionais, apresentem: 1- comissão
organizadora composta por representantes de pelo menos uma instituição estrangeira
reconhecida internacionalmente; 2- comitê científico com a maioria de membros de
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instituições estrangeiras; 3- maioria dos conferencistas convidados provenientes de
instituições estrangeiras de qualidade reconhecida e/ou com produção científica ou
atuação acadêmica reconhecida internacionalmente e 4- chamada internacional para
submissão de trabalhos no evento, programa, divulgação e apresentação de trabalhos nas
línguas do evento.

3.3.2 Nacional

Eventos de entidades associativas nacionais, de caráter itinerante ou não, e eventos
que, não sendo de associações nacionais, apresentem: 1- comissão organizadora composta
por representantes de pelo menos duas instituições nacionais de qualidade reconhecida;
2- comitê científico com maioria de pesquisadores de reconhecida qualidade em âmbito
nacional, provenientes de diferentes estados do país; 3- maioria dos palestrantes
convidados provenientes de instituições nacionais, de diferentes estados do país, de
qualidade reconhecida, e/ou com produção científica ou atuação acadêmica reconhecida
em nível nacional; 4 -chamada para trabalhos de ampla circulação nacional.

3.3.3 Regional

Eventos em copromoção por, no mínimo, duas instituições relevantes em suas
regiões, que visem a integrar programas de uma mesma região ou pesquisadores que
trabalham em torno de um mesmo tema, apresentando: 1- comissão organizadora
composta por docentes/pesquisador com produção acadêmica relevante na área assim
como de estudantes de pós-graduação/iniciação científica; 2- comitê científico com
docentes/pesquisadores de produtividade acadêmica relevante na área em que atua; 3maioria dos docentes/pesquisadores provenientes de instituições da região do evento ou
de âmbito nacional; 4- chamada para trabalhos em âmbito regional ou nacional

3.3.4 Estadual

Eventos promovidos por instituição (ou órgão ou entidade) acadêmica,
universitária, de pesquisa que possibilite: 1- comissão organizadora composta por
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docentes/ pesquisadores, com produção acadêmica relevante na área assim como de
estudantes de pós-graduação/iniciação científica/iniciação à docência; 2- comitê
científico composto pela maioria de docentes/pesquisadores com produtividade
acadêmica relevante na área em que atua; 3- maioria dos palestrantes provenientes de
instituições da região do evento ou de âmbito nacional; 4-participação efetiva de discentes
de programas de pós-graduação.

3.3.5 Local

Evento destinado predominantemente ao público interno da instituição promotora
apresentando: 1- comissão organizadora composta por docentes/pesquisadores com
produção acadêmica relevante na área assim como de estudantes de pósgraduação/iniciação científica; 2- comitê científico composto pela maioria de
docentes/pesquisadores com produtividade acadêmica relevante na área em que atua; 3maioria dos palestrantes provenientes de instituições locais ou de âmbito regional; 4participação efetiva de discentes de programas de pós-graduação.

