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NORMAS DE SUBMISSÃO PARA O VII SEMINÁRIO DE 

GRADUAÇÃO 2019 

 

1. Das disposições iniciais 

O VII Seminário de Graduação tem o objetivo de promover a socialização de 

conhecimentos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), 

compreendendo os Seminários Temáticos, de responsabilidade das Unidades Acadêmicas, e a 

Exposição de trabalhos na modalidade de pôsteres, de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação (Proen). Essas atividades são organizadas considerando as 

especificidades da Comunidade Acadêmica e da Região Amazônica, bem como a 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão. 

 

2. Dos Objetivos 

• Promover a discussão e socialização dos resultados obtidos a partir de processos 

de ensino/aprendizagem, pesquisa e extensão realizados pela Ufopa; 

• Oportunizar a inserção da comunidade acadêmica no universo da pesquisa, do 

ensino e da extensão, mediante a apresentação de trabalhos; 

• Ampliar a integração de atividades de pesquisa, ensino e extensão, bem como a 

integração de professores e estudantes de diferentes áreas; 

• Promover a socialização de experiências dos Programas Institucionais de 

Ensino, vinculados à Proen. 

 

3. Das normas de submissão 

A inscrição dos resumos expandidos do VII Seminário de Graduação na VIII Jornada 

Acadêmica da Ufopa será realizada por meio do Sistema Integrado de Gestão de Eventos 

(SIGeventos): https://sigeventos.ufopa.edu.br 

https://sigeventos.ufopa.edu.br/


Poderão ser enviados resumos com mínimo de 8.000 caracteres com espaço e máximo 

de 10.000 caracteres com espaço, sendo no mínimo 3 e no máximo 4 laudas, com fonte Times 

New Roman tamanho 12, margens superior e inferior 2,5 cm, margens esquerda e direita 3 cm, 

espaçamento 1,5 entre linhas, recuo da primeira linha do parágrafo de 1,25 e justificado. 

PODERÁ SER SUBMETIDO APENAS UM RESUMO POR AUTOR 

PRINCIPAL. 

Os resumos a serem submetidos devem ser enquadrados em uma das áreas do 

conhecimento, especificadas no ANEXO I. 

Os proponentes devem enviar ao SIGeventos o resumo em arquivo no formato 

PDF, com no máximo 10 megabytes. 

  

O RESUMO EXPANDIDO DEVERÁ CONTER: 

1. TÍTULO: deve estar em letras maiúsculas, negrito e centralizado. Deve ser claro 

e conciso permitindo pronta identificação do conteúdo do trabalho.  

2. AUTORES: Os autores devem ser aqueles que compõem o grupo sendo 

considerados como tal apenas os alunos que tiveram participação efetiva no trabalho. Os nomes 

completos dos autores devem estar dois espaços abaixo do título, centralizados, grafados 

somente com as primeiras letras maiúsculas, seguidos dos respectivos números-índice que irão 

identificar os autores em seu endereço institucional (Unidade Acadêmica/Campi, Curso, Grupo 

de Pesquisa, Laboratório, entre outros) e o endereço eletrônico (E-mail). Em caso de trabalhos 

advindos de experiências com Programas Institucionais (Monitoria, Mobilidade, PET, PIBID) 

deve, obrigatoriamente, identificar o referido Programa/Ano/Projeto/Unidade. Em caso de mais 

de um autor, seus nomes serão separados por vírgula. Os resumos terão no máximo 5 autores, 

incluindo o professor/técnico orientador.  

3. RESUMO: o texto deve iniciar-se na mesma linha do item, conter no máximo 

250 palavras, ser claro, sucinto e, obrigatoriamente, explicar o(s) objetivo(s) pretendido(s), 

procurando justificar sua importância (sem incluir referências bibliográficas), os principais 

procedimentos adotados, os resultados mais expressivos e as considerações finais. Abaixo 

devem aparecer as PALAVRAS-CHAVE (mínimo 3 e 4 no máximo, procurando-se não repetir 

palavras do título) escritas em letras minúsculas e separadas por ponto e vírgula. O Resumo 

deve ser apresentado com parágrafo único.  

4. INTRODUÇÃO: deve ser breve e coesa, com a justificativa do problema 

estudado, utilizando revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do 

trabalho. 



5. MÉTODOS: devem ser concisos, de modo que o leitor entenda e possa 

reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de estudo 

e/ou análises laboratoriais utilizadas.  

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO: deve conter os dados obtidos ou em 

desenvolvimento, podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A 

discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho, 

indicando sua relevância, vantagens e possíveis desafios e limitações. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: devem ser elaboradas com verbos no presente 

do indicativo. Deverão considerar os objetivos explicitados e os resultados indicados no 

Resumo Expandido. 

8. REFERÊNCIAS: devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, 

em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por 

ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada 

referência deve obedecer às normas vigentes no Guia de Normatização da Produção Científica 

da Ufopa, disponível em: 

http://www2.ufopa.edu.br/ufopa/noticias/2017/janeiro/arquivo/consun/resolucoes/resolucao-

no-187.17-consepe-aprova-o-guia-de-normalizacao-da-producao-cientifica e da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

4. Dos critérios de seleção 

Os resumos serão avaliados pelos membros do Comitê de Avaliação da VIII Jornada 

Acadêmica da Ufopa. 

Os critérios de seleção para avaliação dos resumos, de acordo com área do 

conhecimento, são os seguintes: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1. Relevância social e acadêmica: O trabalho demonstra contribuição científico-

acadêmica para a área do conhecimento? A pesquisa é relevante para a melhor 

compreensão do tema estudado? 

0 a 5 

2. Fundamentação teórica: A problematização do estudo apresenta consistência 

conceitual e teórica? 

0 a 5 

3. Objetivos: São consistentes? Estão adequados às referências e aos métodos? 0 a 5 

4. Métodos: Os procedimentos metodológicos da pesquisa estão claramente descritos e 

correspondem aos objetivos propostos? 

0 a 5 

http://www2.ufopa.edu.br/ufopa/noticias/2017/janeiro/arquivo/consun/resolucoes/resolucao-no-187.17-consepe-aprova-o-guia-de-normalizacao-da-producao-cientifica
http://www2.ufopa.edu.br/ufopa/noticias/2017/janeiro/arquivo/consun/resolucoes/resolucao-no-187.17-consepe-aprova-o-guia-de-normalizacao-da-producao-cientifica


5. Resultados, discussão e considerações finais: Os resultados são apresentados de 

forma clara e consistente? São discutidos à luz da produção teórico-científica da área? 

As considerações finais são coerentes com os resultados apresentados e respondem aos 

objetivos do trabalho?  

0 a 5 

6. Redação e forma: O texto é claro e conciso? Apresenta redação adequada, 

respeitando os aspectos formais e funcionais da língua? A formatação atende às normas 

do evento? 

0 a 5 

Total: 30 

 

Seguindo os critérios anteriores, cada item será avaliado com uma pontuação de 0 a 5, 

totalizando 30 pontos, sendo desclassificados os resumos que apresentarem pontuação abaixo 

de 15 pontos. 

Serão aprovados até 300 trabalhos, considerando os critérios de avaliação, o quantitativo 

mínimo de pontuação (igual ou acima de 15 pontos) e a ordem de classificação. 

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. 

Os acadêmicos que submeterem resumos não estão automaticamente inscritos na VIII 

Jornada Acadêmica da Ufopa. Para participar, devem se inscrever no SIGeventos. 

 

5. Dos critérios de desempate 

Considerando os critérios de seleção, em caso de empate, a classificação dos resumos 

obedecerá à: 

a) Maior nota no item 1; 

b) Maior nota no item 2; 

c) Maior nota no item 3; 

d) Maior nota no item 4; 

e) Maior nota no item 5; 

f) Maior nota no item 6. 

 

6. Da Apresentação dos trabalhos aprovados 

Os resumos aprovados poderão ser apresentados na modalidade: Pôster, conforme 

orientações a seguir: 

a) O pôster deve ter as seguintes dimensões: 



✓ largura 90cm e altura mínima 1,00m e máxima 1,20m. 

 

b) Deverá constar no pôster: 

✓ título idêntico ao do resumo aceito, que deve ser destacado em negrito e 

centralizado; 

✓ nomes e instituições do orientador, do autor e dos coautores; 

✓ em caso de trabalhos advindos de experiências com Programas Institucionais 

(Monitoria, Mobilidade, PET, PIBID) deve, obrigatoriamente, identificar o referido 

Programa/Ano/Projeto/Unidade 

✓ instituição de fomento, se houver. 

 

c) O pôster deverá ser claro e autoexplicativo. 

Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos 

possíveis. 

  O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Sugere-

se para o texto utilizar fonte tamanho 24, no mínimo; para o título fonte 54; e para os nomes 

dos autores e instituição de origem fonte 44.  

 

d) Quanto à estrutura: 

O pôster deverá ser elaborado de acordo com a sequência a seguir:  

1. Título;  

2. Autores; 

3. Introdução; 

4. Objetivos; 

5. Métodos; 

6. Resultados e discussão;  

7. Considerações finais; 

8. Referências; 

9. Instituição de fomento (se houver). 

 

Destaca-se que as informações, a elaboração e impressão do pôster são de 

responsabilidade do proponente. 

O modelo do pôster estará disponível no site do evento. 

 



7. Do cronograma 

ATIVIDADE 
DATA OU 

PERÍODO 

Envio do convite para composição do Comitê de Avaliação Científica (CAC) 01/07/2019 

Período de inscrição para composição do Comitê de Avaliação Científica (CAC) 08/07 a 12/07/2019 

Submissão de resumos para o VII Seminário de Graduação 15/07 a 29/07/2018 

Avaliação dos resumos 30/07 a 20/08/2019 

Inscrições na Jornada Acadêmica 2019 14 a 28/08/2019 

Resultado dos resumos aceitos e divulgação da programação de apresentação de 

trabalhos 
30/08/2019 

Submissão da versão final dos resumos aceitos, após ajustes considerando as 

recomendações dos avaliadores 
31/08 a 06/09/2019 

Seminários Temáticos 12 e 13/09/2018 

Apresentação dos trabalhos em forma de pôster 12/09/2019 

 

8. Da Premiação 

Serão premiados os 3 melhores trabalhos dos discentes participantes de cada Programa 

(Monitoria, Mobilidade, PET e PIBID), considerando, obrigatoriamente: Identificação do autor 

e do programa e Apresentação do pôster.  

Os trabalhos que não forem apresentados no VII Seminário de Graduação, no formato 

pôster, perderão o direito a concorrer à premiação.  

A premiação se efetivará por meio da certificação de honra ao mérito. 

Os trabalhos premiados serão publicados no II Volume da Coletânea de Ensino de 

Graduação da Proen 2020. 

Observação: Após a submissão do resumo expandido ao SIGeventos, para melhor 

identificação, o autor principal deverá encaminhar para o e-mail da Coordenação de Projetos 

Educacionais (jornada.projetoseduc@gmail.com) as seguintes informações: título completo do 

trabalho, autores, coautores, orientador (a) e o Programa vinculado à Proen. 
  

mailto:jornada.projetoseduc@gmail.com


 

ANEXO I 

Os resumos a serem submetidos devem ser enquadrados em uma das áreas temáticas a 

seguir: 

Área 1 - Ciências Humanas 
Antropologia; Arqueologia; Ciência Política; Educação; Ensino e Formação de Professores; 

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; Finanças e Contabilidade; 

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; Engenharia Física. 

Área 6 - Ciências Biológicas 
Biofísica; Biologia Geral; Bioquímica; Botânica; Ecologia; Farmacologia; Fisiologia; 

Genética; Imunologia; Microbiologia; Morfologia; Parasitologia; Zoologia; Biodiversidade. 

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. 

Área 9 - Interdisciplinar 

 

 

 


