
II FEIRA DO CONHECIMENTO
“Ciência e Tecnologia na Redução das Desigualdades”

III SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DOS POLOS DA UAB DO CEARÁ 
“A Educação Superior no Desenvolvimento Socioeconômico do Ceará”

Fortaleza, 23 e 24 de novembro de 2018

EDITAL PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1. INFORMAÇÕES GERAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO DO EVENTO

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE divulga a abertura das
inscrições para submissão de trabalhos científicos nas modalidades de Comunicação Oral/Pôster do
III Seminário de Integração dos Polos da UAB do Ceará, a ser realizado nos dias 23 e 24 de
novembro de 2018, durante a II Feira do Conhecimento , em Fortaleza, no Centro de Eventos do
Ceará. 

O evento de alcance educacional conta com a parceria do Instituto Centro de Ensino Tecnológico –
CENTEC e das Instituições de Ensino Superior, Universidade Federal do Ceará - UFC,
Universidade Estadual do Ceará - UECE, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira – UNILAB, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE,
Universidade Regional do Cariri – URCA e Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Propõe
estabelecer debates relacionados a Universidade Aberta do Brasil e à sociedade cearense, com a
finalidade de elaborar uma Proposta Política para a Educação Superior no Ceará.

2. DO PÚBLICO ALVO

O evento destina-se a profissionais envolvidos com a Universidade Aberta do Brasil, tutores,
professores, pesquisadores, equipe administrativa, coordenadores de curso, coordenadores de polo,
estudantes, gestores e secretários.

3. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO

3.1 Os interessados deverão se inscrever no formulário disponível clicando aqui.

3.2 Os trabalhos serão reunidos por eixos temáticos de acordo com o item 6, subitem 6.2 deste
edital.

3.3 A inscrição é obrigatória para apresentar trabalho científico e/ou participar como ouvinte.
Poderá ser realizada a partir do dia 25 de julho de 2018 até 31 de outubro de 2018, em caráter
gratuito.

3.4 Qualquer pessoa devidamente inscrita participará do evento na modalidade de ouvinte.
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Receberá o certificado de participante os que comparecerem a pelo menos 75% do evento.

4. DAS NORMAS ESTRUTURAIS PARA A SUBMISSÃO DOS RESUMOS

Todos os resumos submetidos serão também apresentados na forma de pôster. O estudante/professor
deve fazer uma apresentação oral de 10 minutos, com tempo de 5 minutos para questionamentos.

4.1. O arquivo deve ser salvo na extensão “.pdf”, digitado de acordo com as normas do evento.

4.2. O resumo deve apresentar a seguinte formatação:

• Tamanho da página: A4;

• Margens: superior e esquerda: 3 cm; inferior e direita: 2cm;

• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.

• Tipo de fonte: Times New Roman;

• Tamanho da fonte: 12 para todo o texto.

4.3 Conteúdo do resumo

4.3.1 Título: parte superior da página, em caixa alta, negritado e centralizado. Quando houver
subtítulo, este deve vir separado do título por dois pontos (:), em minúsculas e negrito.

4.3.2 Autoria:

a) os nomes dos autores devem ser completos, colocados dois espaços abaixo do título, alinhado á
margem direita, com a primeira letra de cada palavra em caixa alta, seguidos dos respectivos
números-índice (sobrescrito) que irão identificar os autores. Em caso de mais de um autor, seus
nomes serão separados por vírgula.

b) O autor que efetuar a submissão do artigo é o responsável exclusivo por incluir o nome do(s)
outro(s) autor(es), bem como pela definição da ordem de apresentação dos nomes.

c) Após a submissão do artigo não serão aceitas inclusões de autores e a alteração da ordem dos
nomes.

d) Identificações: abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão ser colocadas as identificações,
conforme segue: para o primeiro autor: qualificação profissional (graduação; pós-graduação ou
docente), instituição por extenso, nome da cidade, UF e o e-mail do autor. Para os demais autores:
qualificação profissional, instituição por extenso, nome da cidade e UF.

e) É permitida a inscrição de trabalhos com até 05 (cinco) coautores.
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4.3.3) Texto do Resumo:

- A palavra RESUMO deve vir em negrito, caixa alta e centralizada. Na linha subsequente segue o
texto que deverá ser justificado;

- Tamanho do resumo: de 150 a 500 palavras;

- Após o texto do resumo, na linha subsequente, deve vir PALAVRAS-CHAVES (palavras
representativas do conteúdo do trabalho), em caixa alta e negrito, seguida por dois pontos e as
palavras;

- Devem ser indicadas 3 palavras-chave, separadas entre si por ponto final;

- Apoio Financeiro: caso haja, deve estar inserido dois espaços abaixo das palavras-chaves, em
caixa alta e negritadas, seguido por dois pontos (:) e o nome do órgão fomentador sem negrito.

5. DAS INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS PÔSTERES 

Tamanho padrão: 0,80 m x 1,20 m. Em hipótese alguma a largura poderá ultrapassar 0,80 m, pois
significa entrar no espaço do pôster do vizinho.

*Todos os pôsteres devem conter o e-mail do primeiro autor, bem como do autor de
correspondência.

a) O pôster deverá conter:

• Logomarca da instituição;

• Título idêntico ao do resumo submetido;

• Nomes completos e endereço (departamento/e-mail) de todos os autores. É Imprescindível 
constar nome completo, departamento e e-mail do orientador;

• Introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão; conclusões e referências 
bibliográficas (ABNT);

• Informar a instituição de fomento, se houver.

b) O pôster deverá:

• Ter clareza;

• Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos
possíveis;

• Organizar as informações de modo a que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
compreendidas;
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• O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Sugere-se o
uso da fonte Arial tamanho 20 ou superior.

* Não será permitida apresentação por terceiros que não sejam autores.

* Para cada pôster estará reservado, no dia da apresentação, um espaço identificado com um
número.

c) Na data programada, o autor deverá levar o pôster já pronto e fixá-lo no espaço sinalizado. Os
pôsteres devem ser fixados pelos autores com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, de forma
que a apresentação possa ser iniciada no horário programado.

d) Os pôsteres serão expostos conforme data/horário, estabelecidos no ANEXO I deste edital. O(s)
autor(es) deverão ficar próximos ao seu trabalho no momento da apresentação para responderem a
eventuais perguntas;

e) A Comissão Organizadora não se responsabilizará por pôsteres deixados no local após o término 
do evento.

6. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

6.1 O período para submissão dos resumos será de 25/07/2018 a 25/08/2018.

As submissões serão feitas, exclusivamente, através de preenchimento do formulário de inscrição
disponível clicando aqui.

6.2 Tanto os pôsteres como as comunicações orais deverão ser o resultado de pesquisa(s) em
andamento ou concluída(s). A temática deve estar enquadrada dentro dos seguintes eixos de
pesquisa:

• A Educação Superior na Redução das Desigualdades Regionais

• A modalidade de Educação a Distância como inovação pedagógica

• A expansão da UAB e sua importância na melhoria da qualidade de vida do cearense

• A colaboração da UAB na formação docente da Educação Básica do Ceará

6.3 Cada autor poderá submeter no máximo 02 (dois) artigos para apresentação no evento.

6.4 Para submissão de artigos é necessário o preenchimento completo do cadastro individual no site
da Feira do Conhecimento.

6.5 Os artigos deverão ser submetidos exclusivamente por meio de plataforma disponível no site.
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7. DA PUBLICAÇÃO DOS ANAIS DO EVENTO

7.1 Os trabalhos apresentados no evento serão publicados nos Anais do III Seminário de Integração
dos Polos da UAB do Ceará.

7.2 Os Anais serão publicados em formato eletrônico após 30 dias da data do evento.

7.3 Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos artigos pelo autor após a submissão,
para fins de publicação.

7.4 O conteúdo dos trabalhos publicados será de inteira responsabilidade dos autores, que deverão
estritamente observar as normas vigentes de direitos de autor e de ética da pesquisa científica,
mantendo integralmente indene os membros da Comissão Organizadora e as universidades
envolvidas em caso de qualquer ação de violação de direitos de autor, plágio e/ou ações
indenizatórias eventualmente interpostas por terceiros.

8. DA ANÁLISE DOS RESUMOS SUBMETIDOS

8.1 Todos os resumos serão analisados pela Comissão Avaliadora, que poderá ou não sugerir
alterações.

8.2 A confirmação do aceite do trabalho será comunicada ao autor por e-mail.

9. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS

A avaliação será realizada durante a apresentação no III Seminário de Integração dos Polos da
UAB, nos dias 23 e 24 de novembro de 2018.

As notas válidas serão de 1 a 10, sendo 1 (um) a menor nota e dez (10) a nota máxima. 

Serão avaliados os itens: aderência ao eixo, relevância do trabalho, adequação da metodologia,
fundamentação teórica, clareza na exposição das ideias e tempo de apresentação.

10. DOS CERTIFICADOS E PREMIAÇÃO

10.1 Todos os certificados referentes ao III Seminário de Integração dos Polos da UAB do Ceará 
estarão disponíveis no site da Feira do Conhecimento, a partir do dia 5 de dezembro de 2018.

10.2 A Comissão de avaliação selecionará os 3 (três) melhores trabalhos, que serão premiados com
placas de homenagem. Para os demais trabalhos, serão confeccionados certificados. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais falhas tecnológicas

decorrentes de conexões com a Internet ou congestionamento de dados, por número excessivo de
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acessos simultâneos, nos últimos dias válidos para a submissão de artigos.

11.2 A Comissão reserva-se o direito de dirimir discricionariamente as questões relativas a
eventuais divergências de interpretação ou aplicação, erros, redundâncias ou omissões deste Edital.

11.3 É de total responsabilidade dos autores a adequação às regras estipuladas neste Edital, bem
como o acompanhamento das notificações da organização do evento enviadas por e-mail e/ou
disponibilizadas via site sobre programação, datas, horários e locais.

11.4 Alterações nas datas podem ser realizadas na sequência e publicadas no site da FEIRA DO
CONHECIMENTO.

11.5 Todas as comunicações, pedidos, requerimentos referentes a esse Edital e, por conseguinte, ao
evento, deverão ser realizadas exclusivamente clicando aqui.
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ANEXO I

CRONOGRAMA

25 de julho Início das inscrições  para apresentar trabalho 
científico e/ou participar como ouvinte

25 de agosto às 23:59 Prazo Final para submissão de resumos

30 de setembro de 2018 Prazo final de avaliação dos resumos

30 de outubro Confirmação do aceite do trabalho ao autor 

31 de outubro às 23:59 Prazo final para inscrição sem submissão de 
trabalhos

23 de novembro de 10:30 às 15:30 Exposição de pôsteres 

05 de dezembro Início da entrega dos Certificados
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