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CHAMADA	  PARA	  PUBLICAÇÃO	  E	  APRESENTAÇÃO	  DE	  TRABALHOS	  
 A Semana Universitária este ano estará recebendo trabalhos para apresentação e 
publicação, que serão divulgados nos Anais do evento em formato eletrônico, podendo ser 
submetidos na modalidade Resumo Simples (1 página) que podem pertencer a duas 
categorias:  

• Projetos de Pesquisa 
• Projetos de Extensão 

 
Em ambas as modalidades o trabalho deve apresentar resultados parciais ou finais, 

desse modo, não serão aceitos projetos em execução que ainda não possuam resultados. 
 
A inscrição é gratuita e os trabalhos devem ser submetidos no formato ‘.pdf’ entre os 

dias 8 e 17 de setembro de 2014 e receberão comunicação de aceite até o dia 25 de setembro 
de 2014. As normas para redação dos trabalhos seguem no Anexo 1.  

 
Os trabalhos deverão ser submetidos através do endereço: 

http://sistemas.facape.br:8080/eventosacademicos/actEventos.do?m=carregarHome em 
duas versões, uma com o nome dos autores e outra sem, esta última será encaminhada para 
dois avaliadores que darão o parecer de aprovação, ou não, do trabalho, conforme a clareza, 
estrutura e conteúdo dos mesmos. O nome do arquivo deve ser o número do CPF do 
primeiro autor obedecendo ao seguinte modelo: 

Versão com nome dos autores 12345678900_com.pdf 
Versão sem nome dos autores 12345678900_sem.pdf 

 
Cada trabalho poderá conter no máximo cinco (5) autores, sendo que cada autor só 

pode inscrever ou participar de até dois (2) trabalhos. No momento da submissão, é preciso 
indicar o Grupo de Trabalho (Instituição – Categoria), a saber: 

• FACAPE – Projeto de Pesquisa 
• FACAPE – Projeto de Extensão 
• UPE – Projeto de Pesquisa 
• UPE – Projeto de Extensão 

 
A modalidade permitida de apresentação para o presente evento será no formato 

“Pôster”, independente do tipo de apresentação escolhida no momento da submissão. 
 
 



 

 

	  
EXPOSIÇÃO	  
 Os trabalhos somente serão expostos na modalidade “Pôster”, sendo apresentados 
exclusivamente por discentes da FACAPE e/ou UPE. Os trabalhos serão apresentados em 
pôsteres de 90cm x 100cm. 

 
Os pôsteres serão afixados em local e horário previamente indicados pela comissão 

organizadora do evento no ato da divulgação dos trabalhos selecionados. 
 
 
PREMIAÇÃO	  

Serão premiados com Menção Honrosa os melhores trabalhos apresentados pelos 
discentes de cada uma das categorias indicadas a seguir: 

• Projetos de Pesquisa da FACAPE 
• Projetos de Extensão da FACAPE 
• Projetos de Pesquisa da UPE 
• Projetos de Extensão da UPE 

 
 
OBSERVAÇÃO	  

Em casos excepcionais, nos quais o trabalho não possa ser apresentado por algum dos 
discentes autores, o mesmo poderá ser apresentado pelo docente orientador, mas este trabalho 
não concorrerá a premiação. 

 
 Demais casos serão analisados e julgados pelas Comissões Científica e Organizadora 
do Evento. 
 
 
	   	  



 

 

ANEXO	  1	  -‐	  NORMAS	  PARA	  A	  ELABORAÇÃO	  DOS	  TRABALHOS	  
 
Título do Trabalho: em letra maiúscula, negrito, com até 15 palavras. Tamanho 14, fonte 
Times New Roman, espaçamento 1 e centralizado; 
 
Nomes dos autores, coautores e Orientador/Tutor: Primeira letra em maiúscula e separada 
por ponto e vírgula. Tamanho 12, fonte Times New Roman, espaçamento 1 e justificado; 
 
Afiliação institucional (Cargo/Função): deverá aparecer ao lado do nome de cada um 
dos participantes e entre parênteses. Ex.: Fulana da Silva (Professora/UPE); Beltrano da Silva 
(Docente/FACAPE); Cicrano da Silva (Discente/UPE); Fulano da Silva (Discente/UPE). 
 
Endereço eletrônico: deve vir abaixo da afiliação institucional, contendo o e-mail do autor 
principal e o e-mail do orientador/tutor. 
Área: especificar e descrever qual das duas áreas representa o trabalho (Ex.: Projeto de 
Extensão ou Projeto de Pesquisa). 
Observação: não será possível adicionar autores após a submissão do resumo. 
 
Corpo do Resumo 

• Fonte: Times New Roman; 
• Tamanho: 12; 
• Espaçamento entre linhas: 1,5; 
• Margem Superior: 3 cm; 
• Margem Inferior: 2 cm; 
• Margem Esquerda: 3 cm; 
• Margem Direita: 2 cm; 
• Alinhamento justificado; 
• Palavras-chave/descritores: de três a cinco, em letras minúsculas, separadas por ponto 

e vírgula; 
• O resumo deve conter até 2.000 (dois mil) caracteres, incluindo espaços, e deve ser 

enviado em formato ‘.pdf’; 
• O resumo deve conter: introdução (incluir aspectos da literatura que ressaltem a 

relevância científica do estudo, definir conceitos principais), objetivo (definir o 
objetivo principal), métodos (participantes, ambiente, instrumentos/materiais e 
procedimentos utilizados na coleta dos dados), resultados (síntese do estudo), e 
conclusão; 

• O corpo do resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, 
notas de rodapé; 

• Quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência financiadora para a 
realização do estudo; 

• O resultado da avaliação realizada pela Comissão científica será comunicado por e-
mail conforme cronograma. 

 


