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I SEMINÁRIO INTEGRADO ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO DA UFPA - SIEPE/2017 

30, 31 de outubro e 01 de novembro/2017 

 

SEMINÁRIO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DA UFPA - SEPEDUC/UFPA 

TEMA: a interlocução entre ensino, pesquisa e extensão em perspectiva 

30, 31 de outubro e 01 de novembro/2017 

 

Apresentação: A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG/UFPA) tem como missão alcançar 

excelência de qualidade no ensino de graduação, razão pela qual reúne esforços na construção de 

uma política de qualificação pedagógica de sua comunidade multicampi, entre outros aspectos, 

promovendo ações que estimulam a concepção e execução de projetos educacionais catalisadores de 

melhorias na Educação Básica e Superior. O I Seminário Integrado Ensino-Pesquisa-Extensão da 

UFPA (I SIEPE/UFPA) e o Seminário de Projetos Educacionais da PROEG (SEPEDUC/UFPA) 

constituem espaço de compartilhamento de conhecimentos e práticas desenvolvidos entre os 

participantes desses projetos. O envolvimento de cada coordenador de projeto, demais professores 

colaboradores e cada estudante é fundamentalmente importante para o sucesso desse espaço de 

interlocução. 

Coordenação: DADD e DIQUALE/PROEG 

Público Alvo: Bolsistas dos GRUPOS PET, bolsistas do PROINT e correlatos. 

Participação Obrigatória:  

Bolsistas PET-2017 (DADD) 

Bolsistas PROINT-2016-2017 (DIQUALE) 

Participação Facultativa: 

Bolsistas PAPIM (Edições 2015, 2016) 

Bolsistas MONITORIA (Edições 2015, 2016, 2017) 

Nota1: Para os grupos PET participação obrigatória refere-se a bolsistas com tempo mínimo de 6 

meses de bolsa.  

Nota2: Poderá ser aceita a participação facultativa de egressos dos programas envolvidos. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
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Período de Submissão: a partir do dia 04 de agosto até 18h do dia 04 de setembro de 2017 

(horário de Brasília).  

Em caso de dúvidas: 

1. Sobre a plataforma online: ligar ou enviar email para a Coordenadoria de Informação e 

Tecnologia (COTIC/PROEG) até as 17h do dia 04 de setembro: ramal 8103 / 

cotic@ufpa.br / coticproeg@gmail.com . 

2. Para Grupos PET: ligar ou enviar email para DADD/PROEG, ramal 8830 / 

diretapoiodocentediscente@gmail.com. Sobre a submissão até às 17h do dia 18 de agosto. 

Para demais programas: ligar ou enviar email para DIQUALE/PROEG, ramal 7909 / 

diqualeproeg@ufpa.br . Sobre a submissão até às 17h do dia 04 de setembro. 

Número máximo de trabalhos submetidos: 

a) Por Grupo-PET: até 7 trabalhos 

b) Por projeto PROINT, PAPIM e MONITORIA cada bolsista deve inscrever um trabalho para o 

seminário. 

Obs: Nas duas categorias cada trabalho deve ser submetido pelo autor e pode ter, no máximo, até 5 

(cinco) coautores, os quais devem também ser inscritos com nome completo para efeito de 

certificação. 

Forma de Submissão dos Trabalhos: as submissões dos trabalhos serão realizadas, 

provisoriamente, por meio eletrônico para seguintes endereços: 

GRUPOS PET: diretapoiodocenteediscente@gmail.com  

DEMAIS PROGRAMAS: diqualeproeg@ufpa.br  

Nota3: A plataforma online do evento está sob a gerência da equipe da Coordenadoria de 

Informação e Tecnologia (COTIC/PROEG), a qual será o meio exclusivo para submissão de 

trabalhos e inscrições. A Proeg fará ampla divulgação sobre a data previamente estabelecida a partir 

da qual todos os procedimentos serão realizados diretamente na plataforma online do evento. 

Nota4: Enquanto a submissão de trabalhos for realizada via email, o assunto da mensagem será: 

SEPEDUC_SUBMISSÃO_nome do programa, bem como, o arquivo do trabalho deverá ser 

anexado em formato PDF. 

Nota5: Não será permitida a troca de arquivo, tampouco, a inserção de participantes após a 

submissão dos trabalhos. 
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Nota6: Antes da submissão, todos os trabalhos deverão ter anuência dos respectivos 

Coordenadores/Tutores de projetos. Trabalhos que estiverem fora das normas serão 

automaticamente desclassificados. 

Período de Avaliação do Resumo Simples: 05 de setembro a 17 de setembro/2017 

Envio de Carta de Aceite:18 a 29 de setembro/2017 

Idioma: Português 

Modalidade: Comunicação Oral  

Os trabalhos serão avaliados por Grupos Temáticos1 por Membros designados pela Coordenação do 

Evento e pelos Coordenadores e Tutores de projetos. 

Do Resumo Simples 

a) Deve ser digitado em programa Microsoft Word, salvo em compatibilidade 97/2000. O número 

mínimo de 300 palavras e máximo de 600 palavras. 

b) Espaçamentos entre linhas simples para resumo, título do trabalho, autores e a instituição de 

vínculo dos autores, 1,5 para os demais itens, tamanho das margens: superior 3, inferior 2, esquerda 

3 e direita 2 cm. 

c) As citações no corpo devem ser feitas com dois autores, por exemplo, Silva e Santos (2009); até 

três autores cita-se Silva, Santos e Ferreira (2010).  Quando existirem mais de três autores, utilizar a 

forma reduzida: Silva et al.(2010). As citações indiretas devem vir entre parênteses e separadas por 

ponto e vírgula, em ordem cronológica (SILVA; SANTOS; FERREIRA, 2010) até dois autores 

(SILVA, SANTOS, 2010) ou quando for mais de três autores (SILVA et al., 2010). 

d) Não deverá incluir tabelas, gráficos ou figuras. 

O resumo simples deve seguir a forma de: 

1. Cabeçalho. 

2. Título: maiúsculo, negrito, centralizado, fonte Time News Roman 12, espaçamento simples, e 

deverá conter no máximo 300 caracteres com espaços; 

3. Autor(es): nomes completos e por extenso, minúsculo, negrito, centralizado, fonte Time News 

Roman 12, simples entre linhas, separados por ponto e vírgula (;) com ponto final após o último. O 

nome do apresentador deverá ser sublinhado. Especificar entre parênteses a natureza do vínculo 

                                                           
1 Grupo Temático 1: Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Tecnologias. 
  Grupo Temático 2: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, Educação, Linguística, Letras e Artes. 
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e programa ao lado do nome de cada participante, exemplo: Manoel Silva (Bolsista-PROINT/2016); 

Ana Márcia (Tutor-PET Biologia/2017). 

4. Introdução 

5. Objetivos 

6. Procedimentos Metodológicos adotados 

7. Resultados 

8. Conclusões 

9. Palavras-chave: de três a cinco (que não estejam no título do trabalho), separadas por ponto e 

vírgula. 

Orientações sobre a Apresentação Oral: 

1) Poderão ser usados recursos áudio visuais, como apresentação em Power Point. 

2) Ao utilizar Power Point faça textos com legendas grandes, podendo utilizar de ilustrações e 

esquemas, desde que sejam grandes, claros e breves. 

3) O apresentador deve entregar os slides referentes ao trabalho na mídia desk para fazer o  

download de seus slides com, no mínimo, 1 hora de antecedência do evento; 

4) Os autores do trabalho serão os únicos responsáveis pela dinâmica de apresentação, afim  de que, 

não ultrapassem o tempo estipulado; 

5) Recomenda-se que Expositor se apresente no local onde será realizada a Comunicação trinta 

(30) minutos antes do início para verificação dos materiais que serão utilizados. A Exposição terá 

duração de no máximo 15 minutos incluindo a participação de todos os membros do grupo. 

6) No dia da apresentação da Comunicação Oral todos os autores deverão estar presentes. Essa é 

uma condição para o recebimento do Certificado de participante do evento como Expositor.  

7) Os trabalhos  deverão ser  apresentados na data, horário e local definidos e divulgados no site do 

evento. 
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Cronograma 

Data/Período Etapa 

04 de agosto  

até 18h do dia 04 de 

setembro de 2017 

Período de Submissão dos Trabalhos 

05 a 17 de setembro  Avaliação dos trabalhos submetidos 

18 a 29 de setembro  Envio de Carta de Aceite 

31 de outubro e 01 de 
novembro  

Apresentação oral por Grupo 
Temático 

 

Em caso de dúvidas: 

1. Sobre a plataforma online: ligar ou enviar email para a Coordenadoria de Informação e 

Tecnologia (COTIC/PROEG) até as 17h do dia 04 de setembro: ramal 8103 / 

cotic@ufpa.br / coticproeg@gmail.com . 

2. Para Grupos PET: ligar ou enviar email para DADD/PROEG, ramal 8830 / 

diretapoiodocentediscente@gmail.com. Sobre a submissão até às 17h do dia 04 de setembro. 

Para demais programas: ligar ou enviar email para DIQUALE/PROEG, ramal 7909 / 

diqualeproeg@ufpa.br . Sobre a submissão até às 17h do dia 04 de setembro. 

  
 
 
 

Belém, 11 de Agosto de 2017 
 

Profa. Dra. Wilma de Nazaré Baía Coelho 
Diretora da DADD/PROEG 

 
Profa. Dra. Sheila Costa Vilhena Pinheiro 

Diretora da DIQUALE/PROEG 
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