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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

A Comissão Técnico-Científica da VIII Semana Acadêmica, do Campus VIII-Marabá, da 
Universidade do Estado do Pará, torna pública as orientações e normas gerais para a 
submissão de Trabalhos Científicos, com vistas à apresentação conforme a programação do 
evento. 

 
1. A VIII Semana Acadêmica se realizará entre os dias 27 a 29 de setembro de 2017, tendo 
como tema: A interdisciplinaridade na Educação, Saúde, Meio Ambiente e Tecnologia na 
Amazônia Paraense. 

 
2. Os trabalhos serão apresentados na modalidade de comunicação oral ou pôster. A 

 da VIII Semana AcadêmicaComissão Técnico-Científica  indicará a modalidade de 
 apresentação do trabalho.

 
2.1 Cada autor poderá participar de um trabalho como autor principal e os demais trabalhos 
como co-autor.  
 
2.2 É permitido no máximo 05 (cinco) autores por trabalho. Se for estudante de graduação 
será necessário que um dos autores seja professor-orientador. 

 
2.3 No ato da inscrição, os trabalhos deverão ser postados em dois (02) arquivos, sendo um 
em formato do WORD (sem qualquer identificação dos autores) e o outro em PDF (com 
identificação dos autores), conforme link disponibilizado na página do evento. Para garantia 
da integridade e imparcialidade do processo de avaliação. Caso haja qualquer forma de 
identificação o trabalho será automaticamente eliminado. 
 
3. O texto do trabalho deve conter e especificar: Resumo, Introdução, Objetivos, Revisão da 
Literatura, Material e Métodos, Resultados e Discussões, Considerações Finais e Referências. 

  
3.1 Escrito em Word for Windows, fonte Times New Roman, ter (incluindo figuras e tabelas) 
entre 08 e 12 laudas, inclusive com referências, fonte 12, em espaço 1,5 cm. 
 
3.2. O resumo deve apresentar no máximo 1800 caracteres contando com os espaços e três 
palavras chaves. 

 
3.3 O título deve ser escrito em negrito, em caixa-alta, fonte 14, centralizado. De maneira clara 
e concisa (não ultrapassar duas linhas e utilizar parágrafo único), se houver subtítulo, deve 
ser escrito, também em caixa-alta e em negrito. 
 
3.4 O (s) nome (s) do autor (es), logo abaixo do título, deve ser grafado do lado direito, fonte 
12, sem itálico. Em nota de rodapé deve ser colocada a identificação (titulação/formação, 
vínculo institucional e e-mail). 
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3.5 As notas de rodapé, quando necessárias devem ser em fonte 10 e não devem passar de 03 
linhas. 

 
3.6 Qualquer citação (direta ou indireta) deve ser no sistema AUTOR-DATA de acordo a NBR 
10.520:2002, da ABNT. 
 

As citações  de até três linhas devem constar entre aspas, no corpo do texto, com 3.6.1 diretas
o mesmo tipo e tamanho de fonte do texto normal. As referências devem indicar entre 
parênteses nome do autor em letras maiúsculas, ano de publicação e além da página ou do 
intervalo de páginas (BLOCH, 2001, p. 51-52) 
 
3.6.2 As citações diretas acima de três linhas devem conter recuo de 4cm a partir da margem 

As esquerda (sem recuo na margem direita), com fonte 10, espaço simples, sem aspas. 
referências devem indicar entre parênteses nome do autor em letras maiúsculas, ano de 
publicação e além da página ou do intervalo de páginas. 
 
3.7 Quando houver no corpo “palavras estrangeiras”, devem estar em itálico. 
 
3.8 Colocar no final as Referências segundo as normas da ABNT NBR 6023:2002 e devem ser 
relacionadas somente às que constarem no texto.  As referências devem ser colocadas em 
ordem alfabética, iniciada pelo sobrenome(s) do(s) autor(es) em letra maiúscula seguido de 
vírgula e prenomes (por extenso). O título principal em itálico, com a primeira letra (do título) 
em maiúscula. Exemplos de Referências: 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. 3a edição, São Paulo: LIVROS: 
Companhia das Letras, 1994. 
JORNAIS: ALMEIDA, Pedro de. A violência urbana em São Paulo. Folha de São Paulo, 04 de 
dezembro de 1999. Opinião, 1º Caderno. São Paulo, 1999, p. 4. 
INTERNET: CASTRO, Evandro. A cultura popular em Salvador [online]. Disponível: 
http://www.josuedecastro.com.br/port/desenv.html.  Acesso em: 04 mar. 2010. 
 
TESES E DISSERTAÇÕES:  

BONA, Aldo Nelson. Paul Ricoeur e uma epistemologia da história centrada no sujeito. 2010. 
209 f. Tese (História Social) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2010. 
_____________. A pedagogia de Piaget. 1995. 150 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1995. 
 
REVISTAS CIENTÍFICAS: CASTRO, Augusto de. O direito da mulher na era moderna. Ciência e 
Saúde. Salvador, v. 11, n. 1, pp. 71-80, jan./jun. 1999. 
 
4. Os trabalhos serão submetidos ao Comitê Técnico-Científico e poderão ser aceitos ou não 
para apresentação no evento. A decisão é soberana e independe de recursos do(s) autor(es).  

 
4.1 O direito de publicação é totalmente dos Organizadores da VIII Semana Acadêmica da 
UEPA – Marabá. 

http://www.josuedecastro.com.br/port/desenv.html
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4.2. Os trabalhos aprovados e apresentados na VIII Semana Acadêmica serão publicados nos 
anais do evento.  

 
5. Os trabalhos submetidos ao evento devem ser enquadrados dentro dos Grupos Temáticos : 
 
GT 1: Ciências Florestais. 
GT 2:  Ecologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade.  
GT 3: Educação, diversidade e inclusão.  
GT 4: Engenharia de Produção e  Gestão de Qualidade.  
GT 5: Tecnologia e Alimentos. 
GT 6: Saúde e Sociedade. 

 
6. Os trabalhos são de total responsabilidade dos autores, respeitando os princípios da ética e 
dos direitos autorais.  

 
7. Os autores devem submeter os seus trabalhos: 
7.1 Site do Evento: https://paginas.uepa.br/campusmaraba/index.php/eventos/semana-
academica/viii-semana-academica/ 
7.2 Site do Campus: http://paginas.uepa.br/campusmaraba  

 
8. Não serão aceitos trabalhos que apresentarem: a) múltiplos erros ortográficos e 
gramaticais; b) plágio integral, parcial ou conceitual, entre outros.  
 
9. O Comitê Técnico-Científico avaliará os trabalhos a partir dos seguintes critérios: 
a) Relevância e contribuições do trabalho para o eixo temático.  
b) Diálogo com a literatura recente sobre o tema, apresentando uma articulação clara entre os 
resultados obtidos, a base teórica adotada e o encaminhamento metodológico usado.  
c) Adequação às normas do template e correção linguística.  

 
10. Os trabalhos da área da saúde devem atentar: quando os experimentos que compõem o 
trabalho envolverem animais ou seres humanos deve-se, obrigatoriamente, adicionar o código 
da aprovação (protocolo/processo/número) em comitê de ética em experimentação animal 
ou humana no item material e métodos do resumo, e, anexar o documento digitalizado (pdf) 
da aprovação do Comitê de Ética Experimental da Instituição no local especificado no portal 
de envio de resumos; no caso de trabalhos com seres humanos, certas informações relevantes 
para o trabalho, como idade e gênero, devem ser citadas; no caso do uso de animais de 
laboratório, devem ser identificados a espécie, a idade, o peso e o gênero. 

 
11. Os resultados quantitativos devem obrigatoriamente apresentar: número de amostras, 
média e erro padrão, porcentagem do controle, etc. Valores estes que devem ser apresentados 
nos resultados. 

 
12. Trabalhos da área vegetal devem atentar: nomes científicos (espécie e gênero) devem ser 
grafados em itálico, com inicial (gênero) em letra maiúscula, devem vir acompanhados do 
nome do respectivo autor, e quando presentes no título não podem ser escritos em caixa alta. 
Ex. Inga alba (Sw.) Willd. 
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13. Somente podem ser aceitos para apresentação na VIII Semana Acadêmica da UEPA 
Marabá trabalhos de pesquisa inédita e na língua portuguesa, na condição de exposição de 
experiência, pesquisa em andamento e concluída. Não serão aceitos trabalhos cujos resultados 
já tenham sido publicados ou apresentados em outros eventos científicos.  
 
14. Apresentação dos trabalhos na modalidade de Pôster será em um ambiente de ampla 
circulação dos participantes, e os autores assumirão toda a responsabilidade de fixação e 
remoção após a exposição.  
 
15. A formatação do Pôster deve ter: 
a) Escrita em Word for Windows, fonte Times New Roman, fonte 66 para título e 28 para texto, 
espaçamento simples e duas cores contrastantes. 
b) Título em negrito em caixa alta e centralizado.  
c) Nome dos autores completos (e por extenso). 
d) Identificação da Instituição, do Centro e do Curso. 
e) Uma breve introdução, a metodologia, os resultados da pesquisa, a conclusão e as 
referências das obras citadas.  
f) Quanto às dimensões deverá ter 80 cm de largura e 120 cm altura.  
g) Antecedência mínima de 15 (quinze) minutos para fixar o pôster no local de apresentação. 
h) No mínimo a presença de 01 (um) autor para apresentação do trabalho. 
 
16. Os trabalhos na modalidade de Comunicação Oral serão apresentados em sala, com 
tempo de apresentação de 15 (quinze) minutos, sendo 10 (dez) minutos para a exposição e 05 
(cinco) minutos para arguição e discussão do Trabalho, e estarão disponíveis computador e 
projetor de imagem (data show). 
 
17. Somente os trabalhos apresentados receberão certificados. 
 
18. Os autores deverão seguir o cronograma previsto no Edital de Convocação e apresentação 
conforme a programação. 
 
19. Cronograma com as datas importantes: 

Início da submissão de trabalhos 25/07/2017 
Prazo final para submissão de trabalhos 01/09/2017 
Avaliação dos Trabalhos 25/07 a 08/09 
Prazo final para divulgação dos trabalhos aceitos no evento 15/09/2017 
Divulgação da programação de apresentação  20/09/2017 

 
20. Os casos omissos serão julgados pela Comissão Técnico-Científica da VIII Semana 
Acadêmica do Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará. 

 
 

Profa. Dra. Danielle R. Monteiro Costa 
Coordenadora do Comitê Técnico-Científico 

 
(Nota: O original deste Edital assinado pela coordenação do Comitê Técnico-Científico encontra-se à disposição dos interessados no arquivo 
do Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará). 


