
                                                                                                                   
 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS PARA VIII MOSTRA DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

1. Orientações gerais 

 

1.1 É obrigatória a inscrição e apresentação de trabalhos por todos os alunos 

bolsistas de Iniciação Científica da UFCSPA vinculados aos seguintes programas: 

PIBIC-CNPq, PIBIC-Af-CNPq, PIBITI-CNPq PIC-UFCSPA, PROBIC-Fapergs, 

PROBITI-Fapergs, vigência 2021-2022. 

 

1.2 É opcional a inscrição e apresentação de trabalhos por alunos da UFCSPA 

vinculados aos seguintes programas: a) bolsistas e voluntários nos programas de 

Extensão (PROBEXT) vigência 2022; (b) bolsistas e voluntários no programa de 

Iniciação à Docência (PID) vigência 2022; (c) voluntários inscritos no CIPIC vigências 

2021-2022.  

 

1.3 O apresentador deve inscrever seu trabalho na categoria à qual o programa 

está vinculado. 

 

1.4 O prazo de submissão dos resumos é de 12/09/2022 até as 23h59 de 

30/09/2022. 

 

1.5 Os resumos devem ser enviados, exclusivamente, através do endereço 

eletrônico da Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão na área destinada à submissão 

de trabalhos em http://mostra.ufcspa.edu.br/. 

 

1.6 O primeiro autor deverá ser o apresentador do trabalho. 

 

1.7 Os trabalhos inscritos serão apresentados oralmente e de forma presencial em 

sessão específica. 

 



                                                                                                                   
1.8 Os trabalhos apresentados terão seus resumos publicados nos anais da 

Mostra. 

 

2. Requisitos para a submissão  

2.1 O trabalho deverá ser submetido pelo primeiro autor, que deverá ser o aluno 

vinculado ao Programa correspondente.  

 

2.2 O autor, devidamente inscrito na Mostra, deverá preencher o formulário de 

submissão do trabalho e será o responsável por ele. O primeiro autor receberá todas 

as comunicações referentes ao trabalho inscrito através do e-mail cadastrado. 

 

2.3 Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho como primeiro autor 

por programa (indicado no item 1.1). 

 

2.4 Serão requeridas para submissão do resumo as informações correspondentes 

ao nome completo de todos os autores envolvidos no trabalho, bem como a instituição 

de afiliação e e-mail de todos os autores. Essas informações devem ser inseridas 

apenas no campo a elas destinado, não devendo constar no título e texto do resumo. 

 

2.5 A grafia dos nomes dos autores é de inteira responsabilidade dos autores. 

Portanto, não serão realizadas correções após a submissão do trabalho. 

 

2.6 Os trabalhos submetidos deverão obrigatoriamente informar o nome do 

orientador do estudo no campo apropriado. 

 

2.7 Os trabalhos submetidos devem seguir as instruções de elaboração de 

resumos conforme Anexo 2. 

 

3. Apresentação oral 

3.1 As sessões de apresentação oral ocorrerão nos dias 07, 08 e 09 de novembro, 

nos turnos da manhã, tarde e noite. 

 



                                                                                                                   
3.2 Os avaliadores da sessão poderão indicar um destaque de sessão. 

 

3.3 O apresentador fará apresentação oral de até 10 minutos por trabalho, com 5 

minutos de arguição por avaliadores. 

 

4. Certificados 

4.1 Os certificados serão disponibilizados 30 dias após o encerramento do evento 

no site da Mostra. 

 

4.2 Será disponibilizado um único certificado por trabalho, com o nome de todos os 

autores, relacionados na ordem submetida no formulário de inscrição, constando 

também os nomes do orientador e do apresentador, quando aplicável. 

 

5. Disposições finais 

5.1 Caberá ao responsável pela submissão: 

5.1.1  Transmitir aos demais autores todos os comunicados enviados sobre o 

trabalho submetido, bem como o certificado do trabalho. 

5.1.2  Apresentar o trabalho oralmente em data e horário determinados pela 

Comissão. 

5.1.3  Em caso de impossibilidade de apresentar o trabalho oralmente na data e 

horário determinados, deverá fazer contato pelo e-mail mostra@ufcspa.edu.br até um 

dia antes para indicar um dos autores para apresentação oral de seu trabalho. 

 

5.2 O cronograma estará disponível no site da Mostra de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e será atualizado constantemente, sendo de responsabilidade dos 

participantes o acompanhamento das informações. 

  

  



                                                                                                                   
ANEXO 1 – CATEGORIAS E ÁREAS 

 

Ensino  

 

Trabalhos ligados a projetos do Programa de Iniciação à Docência (PID-UFCSPA) que 

estimulam o desenvolvimento de metodologias inovadoras que contribuam com a 

melhoria do ensino na graduação através do estabelecimento de novas práticas e 

experiências pedagógicas 

 

Área:  

Programa de Iniciação à Docência (PID-UFCSPA) 

 

Pesquisa 

 

Trabalhos referentes a projetos que buscam respostas, novos conhecimentos e 

produtos mediante a utilização de procedimentos e métodos embasados em rigor 

científico, tecnológico, literário e/ou artístico, desenvolvidos no âmbito dos programas 

de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq, PIBIC-Af-CNPq, PIBITI-CNPq, PIC-UFCSPA, 

PROBIC-Fapergs, PROBITI-Fapergs e voluntários cadastrados no CIPIC) vigência 

2021-2022. 

 

(participante abre a grande área e as subáreas aparecem) 

 

Áreas: 

 

Ciências Exatas e da Terra  

Ciência da Computação 

Engenharia Biomédica 

Física 

Matemática 

Química 

Teleinformática 



                                                                                                                   
Outra 

 

Ciências Biológicas e Ambientais 

Biofísica 

Bioquímica 

Botânica 

Ecologia 

Farmacologia 

Fisiologia 

Genética 

Imunologia 

Microbiologia 

Morfologia 

Parasitologia 

Toxicologia 

Outra 

 

Ciências da Saúde e Agrárias 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Gastronomia 

Educação Física 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Fonoaudiologia 

Medicina 

Nutrição 

Odontologia 

Saúde Coletiva 

Outra 

 

Ciências Sociais Aplicadas 



                                                                                                                   
Administração 

Ciência da Informação 

Divulgação Científica 

Outra 

 

Ciências Humanas e Bioética 

Bioética 

Educação 

Psicologia 

Outra 

 

Linguística, Letras e Artes 

 

Extensão 

 

Trabalhos oriundos de programas e/ou projetos de Extensão (PROBEXT), vigência 

2022, que explicitem a integração da universidade com a sociedade, formação cidadã 

e atividades que valorizem a interprofissionalidade. 

 

Áreas: 

● Comunicação 

● Cultura 

● Direitos Humanos e Justiça 

● Educação 

● Meio Ambiente 

● Saúde 

● Tecnologia e Produção 

● Trabalho 

 

  

  



                                                                                                                   
ANEXO 2 – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS 

 

O resumo deverá conter os itens abaixo preenchidos nos campos apropriados do 

formulário de submissão do trabalho: 

 

1) Título:  

Deve ser preenchido em letra maiúscula, centralizado e negrito, exemplo:  

A TRIOLOGIA DO PENSAMENTO 

 

2) Autores: Nome dos autores  

O apresentador, que deverá constar como primeiro autor do trabalho, deverá indicar 

os demais autores do trabalho (outros colaboradores envolvidos no trabalho 

apresentado, incluindo-se o orientador), bem como a instituição de vínculo do autor e 

endereço de e-mail, nos campos apropriados. 

Os nomes dos autores devem ser escritos por extenso, com as iniciais em letras 

maiúsculas e o restante em minúsculas, exceto as preposições porventura presentes, 

que devem constar apenas em letras minúsculas. Os nomes informados serão os 

mesmos utilizados para a confecção dos certificados. Não haverá correção ou 

inserção posterior, após a submissão do trabalho. 

 

3) Orientador: 

O apresentador deve obrigatoriamente indicar o nome completo do orientador do 

trabalho no campo apropriado, seguindo a mesma orientação de apresentação do 

item 2. 

 

4) Corpo do resumo: 

Deverá ser digitado em português no espaço reservado no formulário de inscrição. O 

resumo poderá conter no máximo 2.000 caracteres com espaço, incluindo-se os 

títulos dos itens. O resumo deverá ser estruturado de acordo com os itens descritos 

abaixo, em parágrafo único e não deverá conter elementos gráficos ou referências: 

 



                                                                                                                   
Introdução: Introduzir brevemente o tema estudado, bem como justificar o estudo ou 

a ação realizada. Objetivos: Relacionar os objetivos do trabalho. Método: Descrever, 

de forma sucinta, a metodologia empregada e/ou produto desenvolvido, contendo a 

população estudada, o tamanho da amostra, os procedimentos, as técnicas e o 

tratamento estatístico utilizados e as unidades de medida, quando for o caso. 

Resultados e conclusões: Descrever os resultados obtidos, se já disponíveis, e as 

principais conclusões do estudo ou da ação, possibilidades de aplicação e 

perspectivas futuras. 

 

5) Palavras-chave: 

Devem ser listadas até três palavras-chave, separadas por ponto final. 

 

 

 

 


