II SEMINÁRIO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Critérios de Submissão e Publicação de trabalhos
A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio das Pró-Reitoria de Gradação
(Prograd), Pró-Reitoria de Pesquisa (Propeg) e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(Proex), torna público o processo de submissão de trabalhos para o "II Seminário de
Ensino, Pesquisa e Extensão: a universidade pública e os desafios em tempos
de pandemia", que será realizado no período de 25 a 27 de novembro online.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Os trabalhos a serem apresentados no "II Seminário de Ensino, Pesquisa e
Extensão: a universidade pública e os desafios em tempos de pandemia." , devem,
necessariamente, relacionar-se a ações realizadas no ano de 2019 ou em execução
em 2020. Os editais da Propeg – 16/2019; editais Proex – 06/2020, 07/2020, 08/2020,
09/2020, 10/2020, 11/2020 e fluxo contínuo; editais Prograd – Programa de Educação
Tutorial – PET UFAC; Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID; Programa de Residência Pedagógica; Estágio Supervisionado Obrigatório.
2. AVALIAÇÃO
2.1 Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Multidisciplinar do Evento, composto
por representantes de cada Pró-Reitoria e demais Unidades desta Instituição Federal
de Ensino Superior (Ifes), designados pela Portaria n.º 1.847, de 04 de junho de 2019,
e também pela Comissão Organizadora.
2.2 Os trabalhos serão analisados de acordo com os seguintes critérios:
Título: clareza e objetividade;
Introdução: contextualização adequada;
Objetivo (s): clareza, relevância e coerência;
Metodologia ou Materiais e métodos: adequada e coerente com os objetivos;
Resultados e Discussão: interpretação correta dos dados e articulada com a base
teórica;
Conclusão: fundamentadas nos dados da pesquisa, claras e objetivas.
3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para participação no "II Seminário de Ensino, Pesquisa e
Extensão: a universidade pública e os desafios em tempos de pandemia" serão
realizadas exclusivamente através do link https://rb.gy/ue7evp.

3.2 As modalidades de inscrição são:
3.2.1 Comunicação Oral;
3.2.2 Ouvinte.
3.3 O envio dos resumos para Comunicação Oral será de 21 de outubro a 04 de
novembro do corrente ano.
3.5 As inscrições para ouvintes devem ser realizadas no período de 21 de outubro a
25 de novembro do corrente ano.
4. PROGRAMAÇÃO
4.1 As atividades do "II Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão: a
universidade pública e os desafios em tempos de pandemia" acontecerá nas
modalidades Comunicação Oral e Ouvinte.
4.2 A programação do evento e as normas de apresentação oral estarão no endereço
eletrônico https://rb.gy/ue7evp.
5. NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DE RESUMO SIMPLES
5.1 Os resumos dos trabalhos enviados deverão estar em português.
5.2 Os trabalhos poderão ser individuais ou em coautoria, limitando-se o máximo de
5 (cinco) coautores, devendo conter nome completo, CPF e instituição de todos os
componentes.
5.3 O título deve respeitar o número máximo de 15 palavras, em caixa alta e sem
ponto final.
5.4 As informações sobre autoria, instituição e e-mail de contato serão preenchidas
logo abaixo do título, alinhadas à direita. O primeiro autor deverá ser o bolsista do
projeto, os coautores deverão ser colocados logo abaixo do autor, alinhado à di reita;
abaixo o e-mail e a instituição do autor e dos coautores, conforme indicado no
MODELO DE RESUMO (disponível na plataforma de inscrição).
5.5 O formato do texto deverá obedecer aos seguintes critérios (MODELO DE
RESUMO - disponível na plataforma de inscrição):
• Fonte: Arial, tamanho 12;
• Espaçamento entre linhas: simples (1.0);
• Sem parágrafos;
• Margens: esquerda e superior: 3cm / direita e inferior: 2cm;
• Alinhamento: justificado.
5.6 O corpo do texto deverá ter um mínimo de 300 e um máximo de 400 palavras.

5.7 Deve conter: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão e Palavras chave (de 3 a 5 descritores), sem a incorporação dos títulos no corpo do texto. As
palavras-chave devem vir logo abaixo do resumo, separadas por vírgula, com a

primeira letra de cada palavra em maiúscula e finalizadas por ponto.
6. APRESENTAÇÃO ORAL
6.1 O apresentador terá 10 minutos para apresentar seu trabalho científico ou relato
de experiência e, ao final da sessão, 05 minutos de debate.
6.2 Cabe ao apresentador elaborar seu trabalho em formato Power Point no total de
12 slides, conforme MODELO APRESENTAÇÃO (disponível na plataforma de
inscrição).
6.3 A apresentação será pelo Google meet, na data e horário a ser marcado pelo
Comitê Multidisciplinar do Evento via email.
6.4 O bolsista deverá entrar no Google meet pelo email cadastrado no ato da
inscrição, não será permitido a entrada com email de terceiros.
7. RESULTADOS
7.1 A lista de resumos aprovados será divulgada no site da Ufac até 20 de novembro,
bem como por meio de carta de aceite, encaminhada aos respectivos proponentes
de trabalhos, via e-mail.
Rio Branco, Acre, 21 de outubro de 2020.
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