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VI JORNADA ACADÊMICA DA UFOPA
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DATA: 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2017

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS DAGRADUAÇÃO

1. Informações Gerais
As orientações para inscrições de trabalhos estão disponíveis no site:

www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017 . Na ficha de inscrição online dos resumos,
os nomes e sobrenomes de orientador (se houver) autor e coautores devem ser escritos
por completo e não abreviados.

Logo após a submissão do resumo, uma mensagem automática será enviada para o
endereço eletrônico do candidato que realizou a submissão, confirmando a efetivação do
procedimento.

2. Datas
 Submissão de Resumos: 13/07 a 13/8/2017
 Período de Avaliação dos Resumos: até dia 20/8/2017
 Resultado dos Resumos Aprovados: 23/8/2017
 Inscrições na Jornada: 23/8 a 3/9/2017

3. Normas para Envio de Resumos:
Os resumos a serem submetidos devem ser enquadrados em uma das áreas

temáticas a seguir:
Área 1 - Ciências Humanas;
Antropologia; Arqueologia; Ciência Política; Educação; Filosofia; Geografia; História;
Psicologia; Sociologia.
Área 2 - Linguística, Letras e Artes;
Artes/Artes Plásticas; Artes/Dança; Artes/Música; Artes/Teatro; Letras; Linguística.
Área 3 - Ciências Sociais Aplicadas;
Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Informação; Comunicação;
Demografia;
Desenho Industrial; Direito; Economia; Planejamento Urbano e Regional; Serviço
Social;
Turismo
Área 4 - Ciências Exatas e da Terra;
Astronomia; Ciência da Computação; Física; Geociências; Matemática; Oceanografia;
Probabilidade e Estatística; Química.
Área 5 - Engenharias;
Engenharia Aeroespacial; Engenharia Biomédica; Engenharia Civil; Engenharia de
Materiais E Metalúrgica; Engenharia de Minas; Engenharia de Produção; Engenharia de
Transportes;
Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Naval E Oceânica; Engenharia
Nuclear; Engenharia Química; Engenharia Sanitária.
Área 6 - Ciências Biológicas;
Biofísica; Biologia Geral; Bioquímica; Botânica; Ecologia; Farmacologia; Fisiologia;
Genética; Imunologia; Microbiologia; Morfologia; Parasitologia; Zoologia.
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Área 7 - Ciências Agrárias
Agronomia/Agrometeorologia; Agronomia/Ciência do Solo; Agronomia/Extensão Rural;
Agronomia/Fitossanidade; Agronomia/Fitotecnia; Agronomia/Floricultura, Parques e
Jardins; Ciência e Tecnologia de Alimentos/Ciência de Alimentos; Ciência e
Tecnologia de Alimentos/Engenharia de Alimentos; Ciência e Tecnologia de
Alimentos/Tecnologia de Alimentos; Engenharia Agrícola; Medicina
Veterinária/Clinica e Cirurgia Animal; Medicina Veterinária/Inspeção de Produtos de
Origem Animal; Medicina Veterinária/ Medicina Veterinária Preventiva; Medicina
Veterinária/Patologia Animal; Medicina Veterinária/Reprodução Animal; Recursos
Florestais e Engenharia Florestal; Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca;
Zootecnia/Ecologia dos Animais Domésticos e Etologia; Zootecnia/Genética e
Melhoramento dos Animais Domésticos; Zootecnia/Nutrição e Alimentação Animal;
Zootecnia/Pastagem e Forragicultura; Zootecnia/Produção Animal.
Área 8 - Ciências da Saúde
Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia e Terapia Ocupacional;
Fonoaudiologia; Medicina; Nutrição; Odontologia; Saúde Coletiva.

3. 2. Normas de submissão do resumo e apresentação de banner:
A inscrição dos trabalhos na VI Jornada Acadêmica da UFOPA será realizada na

página do evento: www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017 . O resumo deve ser
transcrito na caixa de texto constante no formulário de submissão de Resumos, no
período de 13/07 a 13/08/2017.

O resumo deverá compreender um autor e até no máximo três coautores. O autor
deve submeter o resumo em uma das categorias supracitadas. Apenas um dos autores
deve enviar o resumo, sendo somente um trabalho por autor principal.

Havendo orientador do resumo, o autor deve indicar tanto na ficha de inscrição
como no trabalho o nome completo e sua denominação de orientador.

Caso o resumo seja aprovado, o autor deverá acessar a página da jornada e fazer
as correções em seu texto, considerando as observações dos avaliadores, visando
posterior publicação dos resumos.

3. 3. Normas de formatação e preparação do resumo:
 Poderão ser enviados resumos com até 400 palavras.
 O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, observando o tópico 3,

referente ao enquadramento às áreas temáticas.
 Abaixo do texto, devem ser indicadas de três a cinco palavras-chave.
 O título deve estar em letras maiúsculas, negrito e centralizado.
 A autoria do resumo deve estar acompanhada do nome do orientador (se houver)

e da Instituição de origem. Na sequência o nome do autor e dos coautores, deve-
se incluir nota de rodapé com as seguintes informações: instituição, programa,
curso e e-mail.

 Se for o caso, inserir em nota de rodapé o projeto de origem e/ou fonte de
financiamento do trabalho.

 O modelo de resumo que deverá ser utilizado está disponível no anexo deste
documento e na página eletrônica do evento. (Anexo 1)

OBS.: Não serão aceitos resumos fora das normas estabelecidas.

4. Avaliação dos Resumos:
Os resumos serão avaliados pelos membros do Comitê de Avaliação da VI

http://www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017


Jornada Acadêmica da UFOPA, até o dia 20 de agosto de 2017, e caso seja necessário,
por avaliadores externos.

Os critérios para avaliação dos resumos, de acordo com a temática, são os
seguintes:
1. Originalidade e relevância social/acadêmica do tema;
2. Apresentação consistente e delimitação adequada da situação problema;
3. Clareza e exequibilidade dos objetivos;
4. Metodologia e referências adequadas aos objetivos;
5. Apresentação de resultados/conclusões.
6. Correção gramatical

Seguindo os critérios anteriores, cada item será avaliado com uma pontuação de
1 a 5, totalizando 30 pontos, sendo desclassificados os resumos que apresentarem
pontuação abaixo de 15 pontos.

Serão aceitos 15 resumos por área temática, em havendo empate de notas, será
considerada a maior nota obtida no critério 1, e caso o empate permaneça será
considerada a maior nota obtida no critério 2 e assim sucessivamente.

A Comissão não emitirá parecer, bem como justificativa, sobre a não seleção de
trabalhos inscritos, uma vez que tal fato não caracteriza demérito para o trabalho.

Outras observações
A submissão de resumos implicará ciência e tácita aceitação das condições

estabelecidas neste documento de orientação, das quais os autores não poderão alegar
desconhecimento. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a estas orientações
serão resolvidas e esclarecidas pela Comissão da VI Jornada Acadêmica da UFOPA.

Comissão Organizadora da Jornada Acadêmica da Ufopa


