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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

A Comissão Técnico-Científica da X 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 X Semana Acadêmica se realizará entre os dias 25 e 27 de setembro de 2019, 
tendo como tema: Amazônia: desafios, avanços e contribuições na Educação, Saúde e 
Meio Ambiente. 
 
1.1. Os trabalhos aprovados serão apresentados todos no formato pôster. Serão 
selecionados os melhores trabalhos para apresentação também no formato oral. A 
Comissão Técnico-Científica da X Semana Acadêmica indicará a modalidade de 
apresentação do trabalho.  
 

1.2. Cada autor poderá participar de um trabalho como autor principal e no máximo 2 
trabalhos como coautor. 
 
1.3. É permitido no máximo 05 (cinco) autores por trabalho. Se for estudante de 
graduação será necessário que um dos autores seja professor-orientador. 
 
1.4. No ato da inscrição, para submissão dos trabalhos deverão ser postados dois (02) 
arquivos, sendo um sem qualquer identificação dos autores e o outro com identificação 
dos autores conforme página do evento. Esta é uma forma de garantir a integridade e 
imparcialidade do processo de avaliação. Para o não cumprimento conforme indicado o 
trabalho será automaticamente eliminado. 
 
2. O texto do trabalho deve conter e especificar: Título, Introdução (objetivo no último 
parágrafo da introdução), Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e 
Referências Bibliográficas conforme Anexo (Template).  
 
2.1. Escrito em Word Windows, fonte Times New Roman, ter entre 04 a 06 laudas, 
inclusive com referências (máximo de 10 referências), fonte 12, espaçamento de 1,5 cm 
entre linhas. 
 
 
3. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

3.1 TÍTULO: Deve conter, no máximo, 15 palavras em letras maiúsculas e em negrito. 
 
3.2 Subtítulos: Negrito e somente a primeira letra minúscula. 
 
3.3 Autores: Para o envio eletrônico do trabalho é necessário o preenchimento dos 
nomes completos dos autores com seus respectivos dados solicitados na plataforma. 
Para submissão ver item 1.4. 
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3.4 Resumo: deve ser apresentado em um único parágrafo, contendo o contexto do 
trabalho, objetivos, material e métodos, resultados e conclusões em no máximo 250 
palavras.  
 
3.5 Palavras-chave: Mínimo 3 e máximo 5. 
 
3.6 Abstract: Deve ser escrito em inglês, seguindo as recomendações do resumo, não 
ultrapassando 250 palavras. O título também deve estar traduzido. 
 
3.7 Keywords: Representam a tradução das palavras-chave para a língua inglesa. 
 

 

4.TABELAS E FIGURAS 

4.1 Tabelas: Devem fazer parte do corpo do trabalho e apresentadas no módulo “tabela” 
do Word. Os títulos das tabelas devem ficar acima (sem ponto final) e devem aparecer 
logo após o texto. Exemplo: 
 

Tabela 1. Análise de variância (ANOVA) da resistência ao cisalhamento da madeira de 
Corymbia citriodora em função da temperatura de termorretificação e do plano de 
corte. 

Fonte de variação SQ GL QM F P 
Temperatura (1) 1232,755 3 410,918 117,067 0,00 

Plano (2) 335,17 2 167,585 47,743 0,00 
Interação (1)x(2) 225,412 6 37,569 10,703 0,00 

Resíduo 168,486 48 3,51   

SQ = soma de quadrados. GL = grau de liberdade. QM = quadrado médio. 
 

4.2 Figuras: As figuras devem aparecer logo após o texto que as mencione pela 
primeira vez, o mais próximo possível deste (podem ser coloridas ou escala de cinza 
com contrastes nítidos). Devem ser inseridos no texto, após a citação dos mesmos. Os 
títulos das figuras devem ficar abaixo centralizados. As figuras podem corresponder a 
fluxogramas, fotografias, gráficos e esquemas.  Exemplo: 
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Figura 1. Distribuição da Floresta Ombrófila Mista no Brasil. 
Fonte: IBGE (2012). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Resistência ao cisalhamento na linha de cola para os tratamentos químicos 
realizados nas tábuas. 
 
 
No trabalho, devem ser utilizadas as unidades do Sistema Internacional (S.I). As 
equações devem estar centralizadas e o número alinhado à direita com chamada no 
texto: Equação (1).  
 

Exemplo:  
(1) 
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Em que: 

 
β =  Retratibilidade linear (%) 
Dv= Dimensao saturada da amostra, em milimetros (mm) 
D0= Dimensao da amostra a (0%) de umidade, em milimetros  (mm)  
 

 

5. CITAÇÕES  NO  TEXTO 

As citações de autores, no texto, devem seguir os seguintes exemplos:  

a) Assis (2010) ou (ASSIS, 2010) 

b) Backes e Irgang (2004) ou (BACKES e IRGANG, 2004) 

c) Havendo mais de três autores, deve ser citado apenas o sobrenome do primeiro, 

seguido de et al.: Dias et al. (1998) ou (DIAS et al., 1998) 
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6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

a) Artigos de periódicos  

ASSIS, L. C. S.; SILVA, R. Two New Species of Ocotea (Lauraceae) from the 
Brazilian Restinga.  Novon: A Journal for Botanical Nomenclature, v. 20, n. 2, p. 123-
128, 2010. 
 
DIAS, M. C.; VIEIRA, A. O. S.; NAKAJIMA, J. N.; PIMENTA, J. A.; LOBO, P. C. 
Composição florística e fitossociológica do componente arbóreo das florestas ciliares do 
rio Iapó, na bacia do rio Tibagi, Tibagi, PR. Brazilian Journal of Botany, São Paulo, 
v. 21, n. 2, p. 1 - 15, 1998. 
 
b) Livro  

BACKES, P.; IRGANG, B. Árvores cultivadas no Sul do Brasil: guia de identificação 
e interesse paisagístico das principais espécies exóticas. Alegre: Paisagem do Sul. 2004, 
204p.  
 

c) Capitulo de livro (autoria diferente da autoria do livro no todo) 

CARDOSO, A. P.; LEMLE, A.; BETHLEM, N. Doenças pulmonares obstrutivas 
crônicas. In: BETHLEM, N. Pneumologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2000, p. 600-
621.  
 

d) Dissertação e tese  

SOUSA JUNIOR, W. P. Propriedades físicas, mecânicas e anatômicas das 
madeiras de Eucalyptus cloeziana e de Eucalyptus urophylla oriundas dos 
municípios de Turmalina e de Paraopeba (MG). 2004. 64 p. Dissertação (Mestrado 
em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2004. 

 

e) Trabalhos apresentados em Congresso, Simpósio, Conferência e outros eventos 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 
eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: Acesso em: 21 jan. 1997. 

 

6.1. Os trabalhos aprovados e apresentados na X Semana Acadêmica serão publicados 
nos anais do evento.  
 
6.2. Os trabalhos submetidos ao evento devem estar de acordo com os seguintes Grupos 
Temáticos: 
GT 1: Ciência, Tecnologia e Utilização dos recursos naturais da Amazônia 
GT 2: Ciências Biológicas, Biomédicas e Biotecnologia 
GT 3: Dinâmicas socioambientais e Educação na Amazônia 
 
6.3. Os trabalhos são de total responsabilidade dos autores, respeitando os princípios da 
ética e dos direitos autorais. 
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6.4. Os autores devem submeter os seus trabalhos no site do evento: 
https://www.even3.com.br/semanacademicauepamaraba 
6.4.1 Os trabalhos serão avaliados mediante o pagamento da taxa de submissão. Para 
tanto, no site do evento, escolha na seção “Programação” a atividade “Submissão de 
trabalhos” e efetue inscrição. 
 
7. Não serão aceitos trabalhos que apresentarem: a) múltiplos erros ortográficos e 
gramaticais; b) plágio integral, parcial ou conceitual, entre outros.  
 
8. Os trabalhos serão avaliados 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Somente podem ser aceitos para apresentação na X 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
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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. 
 
15. 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 (Datashow). 
 
16. Somente os trabalhos apresentados receberão certificados. 
 
17. Os autores deverão seguir o cronograma previsto no Edital de Convocação e 
apresentação conforme a programação. 
 
18. Cronograma com as datas importantes: 

Início da submissão de trabalhos 07/06/2019 
Prazo final para submissão de trabalhos 02/08/2019 
Avaliação dos Trabalhos 05/08 a 25/08 
Prazo final para divulgação dos trabalhos aceitos no evento 01/09/2019 
Divulgação da programação de apresentação 05/09/2019 

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

Prof. Me. Gleidson Marques Pereira 
Coordenador 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). 


