I SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFESSPA RETIFICADO

Apresentação
A produção acadêmica e científica de qualidade é um dos eixos primordiais no processo de
formação dentro da universidade, com esta visão a Unifesspa almeja promover a existência de espaços
acadêmicos de apresentação e discussão da produção científica. Neste contexto, a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit) da Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Pará (Unifesspa) torna público a abertura de inscrições para participação no I Simpósio de
Produção Científica que será realizado nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2017, com o objetivo
principal de divulgar os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos docentes, discentes e técnicos
da Unifesspa e de outras instituições.
O foco do evento é promover a interação de docentes, estudantes de graduação, pósgraduação, técnicos administrativos e grupos diversos envolvidos com pesquisa acadêmica.
1. Informações gerais
A Propit apoia servidores (docentes ou técnicos administrativos) da Unifesspa, que
pretendam apresentar trabalhos científicos originais no evento, com o compromisso de posterior
submissão dos trabalhos para publicação em revistas científicas indexadas na base de dados Scielo
ou Web of Science.
Não serão concedidos recursos para despesas relacionadas ao comparecimento ao evento, ou
concessão de diárias e passagem aéreas, na classe econômica, com tarifa promocional.
O evento terá uma carga horária de 10 horas.
2. Participação
Com apresentação de trabalho
2.1 Poderá participar do evento docentes, discentes de graduação, pós-graduação e grupos diversos
envolvidos com iniciação científica e pesquisa acadêmica desta e de outras instituições de ensino
superior.
2.2 Cada inscrito só poderá apresentar um trabalho.
2.3 A inscrição é pessoal e intransferível.
2.4 Os trabalhos serão apresentados em uma das modalidades: oral ou pôster.
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2.5. O trabalho inscrito no I Simpósio de Produção Científica deverá ser obrigatoriamente apresentado
por pelo menos um dos autores.
2.6 A Propit irá divulgar os dias, horários, salas e trabalhos a serem apresentados até o dia 02 de
fevereiro de 2017 exclusivamente no site da Propit: https://propit.unifesspa.edu.br/página do evento.
Sem apresentação de trabalho (ouvinte)
2.7 Somente para aquele(a)s que não estiverem inscrito(a)s como autores(as) ou co-autores(as) de
trabalho.
3. Inscrições gratuitas
Com apresentação de trabalho
3.1 As inscrições para o I Simpósio de Produção Científica serão no período de 15/11/16 a 31/01/17,
exclusivamente no site da Propit: https://propit.unifesspa.edu.br página de eventos (disponível em
breve).
3.2 O resumo deverá conter brevemente: introdução, objetivos, métodos utilizados, resultados obtidos
e conclusões. Não é permitida a citação de referências bibliográficas no resumo.
3.3 O resumo pode ser redigido em português ou inglês.
3.4 O resumo deve necessariamente tratar-se de uma pesquisa científica desenvolvida ou em
desenvolvimento, e não apenas de uma proposta de trabalho.
3.5 Revisões de literatura não serão aceitos como resumos.
3.6 Cada aluno(a) poderá ser autor principal de apenas um trabalho.
Sem apresentação de trabalho (ouvinte)
3.7 Os interessados devem realizar a inscrição no I Simpósio de Produção Científica, no período de
15/11/16 a 08/02/17, exclusivamente no site da Propit: https://propit.unifesspa.edu.br/ (página de
eventos).
3.8 Autores de trabalho (bolsista, voluntário, colaborador e orientador) não poderão se inscrever como
ouvinte.
Observação: No ato da inscrição o autor deve indicar uma revista indexadas na base de
dados Scielo ou Web of Science para possível publicação.
4 - Das modalidades de apresentação de trabalhos
4.1 Apresentação oral:
I. O(a) autor(a) de cada trabalho terá 15 minutos de apresentação, mais 05 minutos para
questionamentos;
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II. Deverá ser rigorosamente observado o horário pré-estabelecido para cada sessão de apresentação;
III. As apresentações não poderão sofrer remanejamento de horário sem que haja a devida justificativa
e a autorização do Coordenador de Sessão.
4.2 Apresentação de Pôster:
IV. Cada pôster deverá ser exposto por um período de quatro horas, em local determinado pela
organização.
V. O(a) autor(a) e seu orientador deverão estar presentes pelo período de duas horas, em horário
previamente determinado, para responder aos questionamentos dos visitantes.
VI. O pôster deverá ter entre 0,80 e 1,00m de largura e entre 0,80 e 1,20m de altura.
VII. O pôster deverá contemplar: título do trabalho, identificação dos autores, vínculo institucional,
introdução, objetivos, métodos utilizados, resultados obtidos, conclusões e referências bibliográficas.
4.3 Local do Evento
A definir
5. Calendário
Submissão de trabalhos: I Simpósio de Produção Científica

15/11/16 a 31/01/17

Inscrição para participação como ouvinte

15/11/16 a 08/02/17

Avaliação do(s) resumo(s) submetidos pelo comitê e parecerista ad
hoc
Notificação de aceitação de trabalhos

Realização do evento

6.

25/01/17 a 02/02/17

02/02/17

09 a 10/02/17

Emissão de certificados

6.1 Será emitido um (1) certificado para cada trabalho apresentado, no qual constarão os nomes de
todos os autores (bolsista ou voluntário, orientador e colaboradores).
6.2 Serão emitidos certificados para os participantes sem apresentação de trabalho (ouvintes) para
aquele(a)s que obtiverem frequência igual ou superior a 75% nas atividades do evento.
6.3 Os certificados serão emitidos em formato PDF em sistema disponível no site da Propit:
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https://propit.unifesspa.edu.br/.
7. Disposições finais
7.1 Ao se inscreverem, os autores de trabalhos apresentados no I Simpósio de Produção Científica
autorizam expressamente e automaticamente a divulgação dos trabalhos, por qualquer mídia, pela
Propit/Unifesspa.
7.2 A Propit reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente
edital.
8. Informações adicionais
8.1. Informações e esclarecimentos sobre o edital e sobre a apresentação de propostas poderão ser
obtidos na Propit.
Telefones: (94) 2101-7148/7153
E-mail: propit@unifesspa.edu.br

Marabá, 20 de dezembro de 2016.

Profa. Dra. Fernanda Carla Lima Ferreira
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica
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