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Circular nº 1 – VII Seminário de Integração Científica da UEPA 
 

Senhor (a) Orientador (a) e Caro (a) Bolsista, 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está organizando, neste momento, sua participação no 

VII Seminário de Integração Científica da UEPA – “Da Iniciação Científica à Pós-Graduação: 

caminhos a percorrer”. A ser realizado nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, no Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde – Campus II - CCBS. 

Visando o cumprimento das normas de Concessão de Bolsas da UEPA, CNPq, FAPESPA e da 

CAPES, as quais à apresentação dos resultados dos projetos de pesquisa têm caráter obrigatório, e desse 

modo garantir a sua presença no referido evento, solicitamos aos senhores atenção especial às datas acima 

citadas, a fim de resguardá-las em suas agendas.  

Informamos que os bolsistas do PIBIC, PIBITI 2017-2018 e os bolsistas da Pós-Graduação estão 

automaticamente inscritos, porém a confirmação da inscrição será efetuada por meio do envio do resumo 

em carater obrigatório, pelo orientador no caso de bolsista de Graduação e Ensino Médio e pelo 

próprio bolsista no caso de alunos de pós-graduação.  

 

O envio do resumo deverá seguir as seguintes recomendações: 

 

 Período de inscrição: 04/10/18 a 15/10/18. O prazo foi  prorrogado para até as 23:59 h do 

dia 22/10/2018. 

 As inscrições serão realizadas por meio do encaminhamento do resumo via e-mail, com o comando 

RESUMO – VII SIC, para: 

 

o ENSINO-MÉDIO PIBIC:          diretoriadepesquisa@uepa.br 

o GRADUAÇÃO PIBIC/PIBITI: diretoriadepesquisa@uepa.br 

o PÓS-GRADUAÇÃO:                diretoriadepos@uepa.br 

 

 Deverá ser enviado o resumo simples ou expandido (modelo em anexo) via e-mail 

(diretoriadepesquisa@uepa.br) somente pelo orientador da pesquisa no caso dos alunos do 

PIBIC ou PIBITI. A inscrição será confirmada com retorno acusando o recebimento deste. 

 Para os alunos/bolsistas da Pós-Graduação o resumo expandido (modelo em anexo) deverá ser 

encaminhado pelo próprio bolsista via e-mail. Assim como para os alunos dos mestrados 

profissionais (diretoriadepos@uepa.br).  

 O modelo em Power Point, o qual as apresentações orais serão constituídas e as instruções para 

apresentação deste serão encaminhados na próxima circular. 

 As apresentações orais (Graduação e Pós-Graduação) terão duração de no máximo 15 (quinze) 

minutos para exposição. 

 As apresentações referente ao PIBIC Ensino-Médio ocorrerão no formato de banner (70 x 110cm), 

terão duração de no máximo 15 (quinze) minutos para exposição. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Renato da Costa Teixeira  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.  
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VII SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA DA UEPA 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO 

 

I. O Orientador do PIBIC e PIBITI poderá submeter apenas 1 (um) resumo por projeto para o     

VII Seminário de Integração Científica.  

II. Orientadores que não puderem estar presentes no ato da comunicação oral dos seus bolsistas, 

deverão encaminhar justificativa por e-mail diretoriadepesquisa@uepa.br para os bolsistas da 

graduação e diretoriadepos@uepa.br para os bolsistas de pós-graduação e indicar um pesquisador, 

do seu grupo de pesquisa, para representá-lo nessa ocasião, até às 23h59min do dia 08/11/2018. O 

não cumprimento desta exigência implicará no afastamento do orientador para o próximo 

processo seletivo ao Programa Institucional de Iniciação Científica. 

III. Os alunos/bolsistas dos Campi do INTERIOR terão espaço para apresentação oral nos 

Campi de Marabá, Santarém, Salvaterra, Castanhal, Conceição do Araguaia e Cametá. 

Desta forma faz-se necessária a  manifestação do orientador, junto com o envio do resumo, 

quanto a escolha do Campus para a referida apresentação. 

IV. Os resumos de pós-graduação deverão ser submetidos pelo próprio aluno.   

V. Não serão aceitos resumos fora do prazo estipulado pela PROPESP.  

VI. Todos os trabalhos apresentados oralmente na VII SIC serão disponibilizados no modelo de 

ANAIS, no site https://paginas.uepa.br/propespuepa/. 

VII. O texto do resumo simples deverá ter formato em Word for Windows 97-2003, fonte Arial 12, com 

alinhamento justificado e espaço simples. O texto do resumo expandido deverá ser digitado com 

margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita com 2cm; fonte Arial, tamanho 12, com 

espaçamento simples. 

VIII. Os resumos simples deverão totalizar entre 1.500 e 2.000 caracteres. Os resumos expandidos 

deverão totalizar entre 8.500 e 9.000 caracteres. Atentar para a estrutura informada a 

seguir:  
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Modelo do Resumo 

Graduação - PIBIC ou PIBITI  

 

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 entre 1500 e 2000 

caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: (de 3 a 5) 

 

Grande-área:  

 

Área:  
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Modelo do Resumo Expandido 

Graduação - PIBIC ou PIBITI  e Pós-Graduação 

 

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) 

Resumo: 

 

Palavras-chave: (de 3 a 5) 

 

Introdução: 

 

Objetivo(s): 

 

Material e Método: 

 

Resultados e Discussão: 

 

Conclusão: 

Referências bibliográficas  

(o resumo expandido deve ter entre 8.500 e 9.000 caracteres) 

Grande-área:  

 

Área:  

 

 


