UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
DIVISÃO DE ENSINO E AVALIAÇÃO

EDITAL 0I/2017 DA I FEIRA ACADÊMICA E VOCACIONAL: EM BUSCA DA
INTER-MULTIDISCIPLINARIDADE

E

POLÍTICAS

PÚBLICAS

DE

HUMANIZAÇÃO – CAMTUC/ UFPA

DISPOSIÇÕES GERAIS
A comissão organizadora da I Feira Acadêmica e Vocacional: Em Busca da InterMultidisciplinaridade do Campus Universitário de Tucuruí da Universidade
Federal do Pará – CAMTUC UFPA torna público o edital de abertura do evento.

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS:
1.1. Os resumos dos trabalhos serão analisados quanto à adequação à proposta do evento e
ao cumprimento das normas de apresentação definidas por este edital;
1.2. A não observância dos critérios estabelecidos impedirá a aceitação do trabalho;
1.3. Será emitido 01 (um) certificado para cada autor e coautores do trabalho aprovado,
constando o título do

trabalho;

1.4. Não serão aceitos trabalhos de autores diferentes submetidos à Comissão de
organização do evento do que sejam versões modificadas do mesmo trabalho;
1.5. Trabalhos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos deverão seguir as
determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde;
1.6. A Comissão Organizadora da I Feira Acadêmica e Vocacional do Campus
Universitário de Tucuruí da Universidade Federal do Pará reserva-se o direito de
organizar os trabalhos por categoria temática de apresentação, se aceito;
1.7. O conteúdo científico e ético dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores;
1.8. Orientações e dúvidas sobre este edital podem ser dirigidas ao e-mail
1.9. Os casos omissos serão decididos pela comissão de organização do evento.

2. DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

2.1 O evento ocorrerá nos dias 04 e 05 de Outubro de 2017 iniciando às 8h30h
encerrando às 17h, podendo se entender para o dia seguinte do corrente mês e ano,
conforme número de demandas de submissão de trabalhos.

3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet pelo endereço eletrônico no
e-mail:divisãodeensino@ufpa.br.

3. 1 A submissão de trabalho ocorrerão no período de 22 de Agosto a 04 de
setembro de 2017, devendo ser devidamente

preenchido o formulário de

inscrição do anexo I do presente edital e encaminhado junto com o resumo do
trabalho no formato pdf para o e-mail mencionado no item 3.

3. 2 As inscrições de participação dos minicursos e palestras ocorrerão no período
de 16 a 29 de Setembro de 2017, devendo ser devidamente preenchido o
formulário do anexo II do presente edital e enviado para o e-mail citado no item
3.
Paragrafo Único: Não serão aceitos resumos e formulários de inscrição enviados por
quaisquer outros meios.

4. DA MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos serão apresentados da seguinte forma:
4.1 Trabalhos expositivos: Banners, Pôsteres, e Exposição de Projetos em Stands: a
duração será de tempo integral no dia 04/10/2017;

4. 1.1 No caso dos trabalhos de exposição nos stands admite-se até 10 integrantes
incluindo as fases de organização e exposição dos trabalhos. E as demais modalidades
de apresentação de trabalhos serão de no máximo 2 autores.

4.2. Palestras e Minicursos: Serão no dia 05 de outubro de 2017 e dependendo da
demanda de trabalhos submetidos, as apresentações poderão se estender para o
dia seguinte, cada palestra terá a duração mínima de 30min e máxima de 1hora; para
os minicursos a duração mínima será de 2h e máxima de 4h.

4.2.1 O registro da frequência dos participantes será de responsabilidade dos
ministrantes de palestras e minicursos cabendo à comissão organizadora do evento a
entrega e recolhimento das fichas de frequência

5. TIPOS DE RESUMOS DOS TRABALHOS SUBMETIDOS
5.1. Deverão ser cadastrados resumos no formato de Artigos, Revisão e Relato de
Experiência;
5.1.1. Da Forma – O resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou
conceitual, com metodologia quantitativa ou qualitativa, com resultados que
agreguem valores aos sabres científicos das engenharias fundados no princípio da
inter-multidisciplinaridade curricular.
Sua estrutura deve conter:
- Introdução/ Considerações Iniciais: apresentação e delimitação breve e clara do
assunto tratado. Deve apresentar os objetivos da pesquisa, embasamento científico do
conhecimento, e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho.
- Metodologia: descrição completa dos procedimentos metodológicos que permitam
viabilizar o alcance dos objetivos bem como os instrumentos da pesquisa utilizados
na elucidação da problemática levantada na pesquisa ou da temática discutida no
trabalho proposto. Devem ser apresentados: tipo de pesquisa, dados sobre o local
onde foi realizada a pesquisa.
- Resultados: devem ser limitados a descrever os resultados encontrados, sem
interpretações, comparações ou comentários pessoais. Para facilitar a compreensão,
pode ser acompanhadas por gráficos, tabelas, figuras, fotografias etc. Para artigos
quantitativos é necessário apresentar os resultados separados da discussão.
- Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e as conclusões que advêm deles,
enfatizando os novos e importantes aspectos observados na pesquisa se atentando
para a interdisciplinaridade do saber científico.
- Conclusões/ Considerações Finais: Consiste numa síntese que corresponde ao
alcance dos objetivos ou hipóteses de maneira lógica, clara e concisa, fundamentada
nos resultados e discussão, coerente com o título, proposição e método.
6. DAS NORMAS DO RESUMO
6.1.1. Somente serão aceitos resumos com no mínimo 10 linhas e no máximo 1 lauda,
inclusos autores, título e palavras-chave e outros elementos que julgar necessário
conforme a norma da ABNT;

6.1.2. Os trabalhos a serem submetidos deverão obedecer às regras do edital para envio
de resumo, sendo desclassificados aqueles que assim não o fizerem;
6.1.3 Ilustrações diversas e referências não devem ser incluídas no resumo;
6.1.4. O envio do resumo exige a inscrição prévia dos autores sendo desconsiderados os
resumos enviados por autores que não estiverem cadastrados corretamente no evento;
6.1.5. O vínculo institucional de cada autor deve ser mencionado abaixo da relação dos
nomes dos autores como demonstrado nos anexos I e II;
7. DA VALIDAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
7.1. Os nomes dos autores informados no ato da inscrição serão utilizados para impressão
do certificado. Qualquer dado incorreto é de responsabilidade do autor da inscrição.
7.2. Podem participar do processo de submissão de trabalhos: acadêmicos, técnicos e
docentes da Universidade Federal do Pará.
7.3. Em caso de duplicidade de resumos cadastrados será considerado a primeira versão
enviada pelo (a) autor (a);
8. Da Comissão Organizadora
Equipe Técnica
Hélio Loiola Dos Santos Júnior
Marta Macedo Mattos
Rosinete Silva Macedo
Daniela Lopes de Andrade
Diretores Das Faculdades
Bruno Merlin
Davi Edson Sales e Sousa
Karlo Queiroz Da Costa
Karyme Do Socorro De Souza Vilhena
Wassim Raja El Banna
Coordenação Acadêmica
Heleno Fulber

Via assinada do Edital 01/2017 disponível no mural do Campus Universitário de
Tucuruí/ CAMTUC/UFPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ENSINO
I FEIRA ACADÊMICA E VOCACIONAL: EM BUSCA DA INTERMULTIDISCIPLINARIDADE.
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO EVENTO
Da Forma de Participação do Evento
( )Submissão de Trabalho
Título do trabalho
Autores

Formação/titulação

Categoria:
( ) Docente
( )Téc.Administrativo
( ) Discente

Orientador: ( caso tenha orientador)

E-mail:

Telefone Celular:
Telefone Institucional:

Unidade de Ensino
Campus Universitário
Curso(s) de Formação

Modalidade de Apresentação de Trabalho
( ) Palestra

Duração: ____

( ) Exposição em stands

( ) Minicurso

Duração: ____

( ) Pôster/Banner

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E ENSINO
I FEIRA ACADÊMICA E VOCACIONAL: EM BUSCA DA INTERMULTIDISCIPLINARIDADE.
ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO EVENTO
Da Forma de Participação
( )Participante / Ouvinte

Nome do Participante

Formação/titulação

E-mail:

Categoria:
( ) Docente
( ) Téc.Administrativo
( ) Discente
Telefone Celular:
Telefone Institucional:

Unidade de Ensino
Campus Universitário
Curso(s) de Formação

Modalidade de Trabalho de Participação
( ) Palestra

( ) Exposição em stands

( ) Minicurso

( ) Pôster/Banner

