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Circular nº 1

X SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA

Prezado(a) Senhor(a) Orientador(a) e Aluno(a) Bolsista,

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está organizando, neste momento, sua

participação no X Seminário de Integração Científica (SIC) da UEPA, intitulado: “Uma década

de SIC/UEPA: desenvolvendo a ciência para enfrentar a pandemia de COVID-19”. O evento

será realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, em formato remoto.

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

e CAPES, perante as quais a apresentação dos resultados dos projetos de pesquisa tem caráter

obrigatório, solicitamos aos(às) senhores(as) atenção especial às datas acima citadas, a fim de

resguardá-las em suas agendas.

Os(As) alunos(as) bolsistas PIBIC-EM, PIBIC e PIBITI, editais nº. 014/2020-UEPA e

015/2020-UEPA, cujos resumos já foram encaminhados pelos orientadores(as) juntamente com os

relatórios finais, possuem inscrições automáticas no evento. Para os(as) alunos(as) bolsistas da

Pós-Graduação, a confirmação da inscrição será efetuada por meio do envio, pelo próprio

aluno(a), do resumo expandido (modelo em anexo) via preenchimento de formulário google “X

SIC PÓS-GRADUAÇÃO”, disponível na página da PROPESP, até o dia 10/01/2022.

Ressaltamos aos alunos(as) bolsistas da Pós-Graduação, concluintes em 2021, bem como

àqueles(as) que ingressaram antes de 2021 e ainda não finalizaram o curso, que a participação será

obrigatória.

Nesta edição do SIC/UEPA, devido o contexto pandêmico e o número elevado de

pesquisas concluídas nos distintos campi da UEPA, o que dificultaria a gestão da apresentação, ao

vivo, de todos os trabalhos, será dado destaque às pesquisas que abordaram temas relacionados à

COVID-19, em programação específica transmitida por meio dos canais oficiais da Instituição, no

formato de lives.

Por seu turno, as pesquisas sobre outras temáticas serão disponibilizadas, por meio de

gravação de vídeo, no site oficial do SIC/UEPA. Para concretização desta demanda, no caso de

alunos(as) bolsistas PIBIC-EM, PIBIC e PIBITI, o(a) orientador(a) deverá proceder a gravação
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fazendo uso da plataforma Google Meet, a partir de login com o e-mail institucional. Em se

tratando de alunos(as) bolsistas de Pós-Graduação, a gravação deve ser efetivada pelo próprio e-

mail institucional do aluno bolsista.

Quanto ao envio do link, nos casos dos bolsistas PIBIC-EM, PIBIC e PIBITI, ele consistirá

no preenchimento, pelo orientador, do formulário google “X SIC PESQUISA”. Em se tratando de

bolsistas da pós-graduação, o envio do link será realizado através do preenchimento do formulário

google “X SIC PÓS-GRADUAÇÃO”, pelo próprio bolsista.

Os formulários estão disponíveis na página da Propesp

(https://paginas.uepa.br/propespuepa/) e o prazo para preenchimento vai até o dia 10/01/2022

(orientações em anexo).

Estamos ansiosos para vê-los(as) com saúde em nosso X SIC/UEPA.

Prof. Dr. Jofre Jacob da Silva Freitas
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Dr. Aníbal Correia Brito Neto
Diretor de Desenvolvimento à Pesquisa

Prof. Dr. Willame de Oliveira Ribeiro
Diretor de Desenvolvimento à Pós-graduação
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ORIENTAÇÕES

I. Os vídeos com as apresentações dos(as) alunos(as) bolsistas devem ter duração de até 15

(quinze) minutos.

II. Os vídeos devem ser gravados por meio do aplicativo google meet, gerado via e-mail

institucional do(a) docente orientador(a), no caso de alunos(as) bolsistas PIBIC-EM,

PIBIC e PIBITI, e pelo e-mail institucional do(a) próprio(a) aluno(a) bolsista, nos casos de

alunos(as) bolsistas da Pós-Graduação.

III. Devem estar na sala do google meet durante a gravação da apresentação os envolvidos no

projeto: bolsista(as), orientador(a) e, se for o caso, voluntários(as).

IV. O docente não deve enviar à PROPESP o vídeo e, sim, o link de acesso a ele. Para tanto,

deve executar a sequência de ações descritas a seguir:

Realizada a sessão de gravação e selecionada a opção gravar, o vídeo será encaminhado ao

e-mail institucional do(a) responsável pela sala de reunião, o(a) docente orientador(a) ou

o(a) aluno(a) bolsista de Pós-Graduação. O responsável deve acessar o e-mail gerado com

a gravação, clicar no ícone “open in drive / abrir no Google Drive”, ir em “mais opções (os

três pontinhos na vertical)”, no canto superior direito da tela, clicar em compartilhar. Em

“copiar link”, selecione “qualquer pessoa com link”. Em seguida, copie o link e pressione

em concluir. No momento do preenchimento do respectivo formulário google (X SIC

PESQUISA, para bolsistas PIBIC-EM, PIBIC e PIBITI, e X SIC PÓS-GRADUAÇÃO,

para bolsistas da pós-graduação), disponível na página da PROPESP, o link deverá ser

incluído.

V. Todos os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais do X Seminário de Integração

Científica da Universidade do Estado do Pará.
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MODELO DO RESUMO EXPANDIDO

PÓS-GRADUAÇÃO

(digitado com margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita com 2cm; fonte
Arial, tamanho 12, com espaçamento simples em até cinco laudas)

- Título do trabalho: (em negrito e caixa alta)
- Nome do(a) bolsista:
- Nome do(a) Orientador(a):
- Programa de Pós-Graduação (por extenso):
- Resumo:
- Palavras-chave: (de 3 a 5)
- Introdução:
- Objetivo (s):
- Material e Método:
- Resultado e Discussão:
- Conclusão:
- Referências bibliográficas
- Grande-área:
- Área:


