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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE 
RESUMOS 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Pará e a Coordenação do 

Campus VIII – Marabá, da Universidade do Estado, tornam públicas as orientações 

e normas gerais para inscrição, submissão de resumo e apresentação conforme a 

programação do VI Seminário de Integração Científica da UEPA – “PANORAMA 

DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA NA UEPA”, a ser realizado nos dias 23 e 24 de 

novembro de 2017. 

 

1. As inscrições serão realizadas no primeiro dia e local do evento. 

2. Os alunos que desenvolveram projetos de pesquisa no período de agosto de 2016 
até julho de 2017 poderão participar da submissão de resumos. 

3. O envio do resumo deverá seguir as seguintes recomendações: 
3.1 Período de inscrição: 01 a 15 de novembro de 2017. 
3.2 O professor orientador da pesquisa deverá enviar o resumo simples (modelo 
conforme o anexo I) via e-mail para <bruna_alimentos@yahoo.com.br> 
3.3 A inscrição será confirmada com retorno acusando o recebimento do resumo. 
3.4 O Resumo não deve apresentar tabelas, figuras, fotografias, desenhos, 
gráficos. 
3.5 O texto do resumo simples deverá ter formato em word for windows 97-2003, 
fonte arial, tamanho 12, com alinhamento justificado e espaçamento simples, com 
margens superior e esquerda de 03 cm e inferior e direita com 02 cm. 
3.6 Os resumos deverão totalizar até 2.000 caracteres.  
 
4. As modalidades de apresentações: comunicação oral ou pôster. 
4.1. Para comunicações orais a duração de no máximo 15 (quinze) minutos para 
exposição e 05 (cinco) minutos para o debate. 
4.2 Apresentações dos pôsteres serão em um ambiente de ampla circulação e com 
duração de 01 (uma) hora. Os autores assumirão toda a responsabilidade de fixação 
e remoção do material após a exposição. 
 
5. Somente os trabalhos aceitos e apresentados receberão certificados. 

6. Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora do evento.  

Marabá – Pará, 01 de novembro de 2017. 
 

 
Profa. Dra. Danielle R. Monteiro Costa 

Coordenadora do Campus VIII – Marabá 
 
 

(Nota: O original deste Edital assinado pela Coordenação encontra-se à disposição dos interessados 
no arquivo do Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará). 
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ANEXO I - MODELO DO RESUMO 
 

Título do trabalho: (em negrito e caixa alta) 
 

Nome do (a) bolsista: 
 

Nome do (s) Voluntário (s): (quando houver) 
 

Nome do (a) Orientador (a):                         
                    

Departamento (Graduação - PIBIC ou PIBITI) ou Programa de Pós-graduação 
(Pós-Graduação): (por extenso) 
Introdução; Objetivo(s); Material e Método; Resultados; Conclusão. (estes 
itens deverão vir no corpo do resumo, o qual deverá conter no máximo 2000 
caracteres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descritores: (de 3 a 5) 
 
Palavras-chave: (de 3 a 5) 
 

Grande-área:  
 

Área:  
 

 

 


