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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS  

 

INFORMAÇÕES RESUMIDAS 

 

 Período para submissão dos resumos: 10/08/2020 à 04/09/2020 

 Período de inscrição no evento: 10/08/2020 à 14/10/2020 

 Máximo de autores/coautores por trabalho: ilimitado 

 Número de caracteres por resumo: de 1000 a 2.500 (incluindo os espaços) 

 Idioma: Português (não serão aceitos trabalhos em outros idiomas) 

 Modalidades para a submissão dos trabalhos: Programa de Bolsas de Extensão e 

Cultura (PROBEC), Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura 

(PROVEC), Mostra de Extensão, Mostra Cultural, Estágio, Programa de 

Mobilidade Acadêmica, Projetos de Ensino, Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC)-Graduação, Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação, PIBID, RP, 

PROLICEN, PET, PEC-G, SINACE, VII Mostra de Trabalho de Conclusão do 

Ensino Médio do CEPAE, I Mostra de Iniciação Científica de Educação Básica, 

Simpósios Temáticos e Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu. 

 Mostra Cultural: O resumo da Mostra Cultural deve ser relacionado ao trabalho 

artístico ou cultural que será apresentado, de forma online durante o evento, 

tais como espetáculo, exposição, performance, cinema, audiovisual, literatura, 

dentre outros e deve conter pelo menos um link relacionado a obra ou 

performance.  

 Iniciação Científica: Essas normas NÃO se aplicam ao Programa de INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA. Excepcionalmente, a submissão de resumos de IC será 

diretamente com a coordenação da PRPI, MAS as apresentações dos trabalhos 

ocorrerão durante o CONPEEX. Informações com Lilian Alves de Almeida/ 

pip.prpi@ufg.br. 

 Divulgação dos trabalhos aprovados, data e horário de apresentação virtual: no site 

do evento (https://eventos.ufg.br/conpeex2020) em 09/10/2020. 

 

mailto:pip.prpi@ufg.br
https://eventos.ufg.br/conpeex2020
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 Essa norma única deverá ser seguida para a submissão dos resumos enviados nas 

seguintes modalidades: Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC), 

Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura (PROVEC), Mostra de Extensão, 

Mostra Cultural, Estágio, Programa de Mobilidade Acadêmica, Projetos de Ensino, 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)-Graduação, Programa de Monitoria dos 

Cursos de Graduação, PIBID, RP, PROLICEN, PET, PEC-G, SINACE, VII Mostra de 

Trabalho de Conclusão do Ensino Médio do CEPAE, I Mostra de Iniciação Científica de 

Educação Básica, Simpósios Temáticos e Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu. 

No acesso ao formulário eletrônico para envio do resumo, o primeiro autor deverá selecionar 

a modalidade desejada e prosseguir com o preenchimento do mesmo. 

1.2 A Comissão Avaliadora reserva-se o direito de somente analisar os trabalhos que sigam 

as normas estabelecidas. 

1.3 Somente serão aceitos trabalhos enviados pelo site do evento, conforme item 2. Os 

trabalhos enviados via e-mail NÃO serão avaliados pela Comissão Avaliadora. 

1.4 É obrigatória a inscrição do primeiro autor no Congresso para a apresentação 

virtual do trabalho. 

1.5 NÃO será possível revisar ou fazer alterações nos trabalhos após acionar o 

comando ENVIAR.  

1.6 O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores/coautores. 

1.7 A comissão organizadora não se responsabiliza por problemas técnicos que possam 

ocorrer durante a submissão dos trabalhos. 

1.8 Ao enviar o trabalho, o primeiro autor confirma estar ciente e concorda com as normas 

de envio aqui descritas. 

1.9 Após avaliação dos trabalhos pela Comissão Avaliadora, o primeiro autor será informado 

por e-mail o aceite do trabalho. 

1.10 O resultado com os trabalhos aprovados, data e horário de apresentação virtual será 

publicado no dia 09/10/2020, no site do 17º CONPEEX (http://eventos.ufg.br/conpeex2020). 

1.11 Caso haja dúvidas referentes à escrita do resumo, forma de apresentação virtual 

do trabalho, certificados, o primeiro autor deverá contatar, por e-mail, a coordenação 

de cada modalidade, a saber: 

 
 PROBEC, PROVEC, Mostra de Extensão: Profa. Liana Jayme Borges/ 

conpeex@ufg.br  

 Mostra Cultural: Profa. Flavia Maria Cruvinel/ proec.cultura@gmail.com  
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 PIBID – Prof. Vanilton Camilo Souza/ pibid.prograd@ufg.br  

 

 RP – Profa. Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado/ 

residenciapedagogica.prograd@ufg.br  

 PET – Prof. Kléber Mendes de Figueiredo/ coordenacaopet.prograd@ufg.br 

 Projetos de Ensino – Profa. Moema Gomes Moraes/ moema@ufg.br  

 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Graduação – Prof°. André Henrique Freiria 

Oliveira/ afreiria@ufg.br 

 Programa de Mobilidade – Heloísio Caetano Mendes/ mobilidade.prograd@ufg.br  

 Estágio – Profa. Rosângela de Oliveira Alves Carvalho/ 

centraldeestagios.prograd@ufg.br  

 Programa de Monitoria – Claudisom Martins de Oliveira/ 

programaseprojetosufg@gmail.com  

 PROLICEN – Fábio Lopes de Oliveira/ prolicen.prograd@ufg.br  

 PEC-G – Heloísio Caetano Mendes/ pecg.prograd@ufg.br  

 SINACE - Ana Cláudia Antônio Maranhão Sá/ acessibilidade@ufg.br  

 VII Mostra de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio do CEPAE: Profa. Fabiana 

Perpétua Ferreira Fernandes/ coordtcemcepae@gmail.com  

 I Mostra de Iniciação Científica de Educação Básica: Profa. Rita de Cássia de 

Oliveira Reis/ rita_oliveira_reis@ufg.br  

 Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu: Cláudio Diniz e Flávia Ohara / 

prpg@ufg.br  

 Simpósios Temáticos: Cláudio Diniz e Flávia Ohara / prpg@ufg.br  

 INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC) tem normas específicas, cuja coordenação é da 

PRPI, por isso tratar todos os assuntos referentes a essa modalidade com 

Lilian Alves de Almeida/ pip.prpi@ufg.br.  

 

2 SUBMISSÃO DE RESUMOS 

2.1 É importante cadastrar um endereço de e-mail válido, pois todas as comunicações 

referentes aos trabalhos e ao congresso serão feitas eletronicamente, inclusive o aceite do 

trabalho. 

2.2 O resumo deverá ser enviado somente pelo primeiro autor que deverá preencher os 

seguintes campos: 

TÍTULO E AGENCIA FINANCIADORA: Nessa tela serão cadastradas informações 

referentes ao título do trabalho e nome da agência / instituição, quando houver apoio 

mailto:moema@ufg.br
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financeiro. O nome da agência financiadora deverá ser colocado entre parênteses 

logo após o título. 

ORIENTADOR: Nessa tela deverá ser cadastrado o nome completo do 

orientador/coordenador do trabalho (Exemplo: Maria Lúcia Baptista). 

COAUTORES: É necessário listar TODOS os coautores por ordem de participação 

no trabalho com nome completo. A sequência e grafia digitadas serão assumidas em 

certificados e publicações, sem possibilidade de correção dos nomes ou inclusões de 

coautores após o envio do resumo (Exemplo: Caio Abreu Silva, Maria Janes Barbosa). 

RESUMO: O texto total deverá ter de 1000 a 2500 caracteres, incluindo os espaços, 

sendo que tabelas, gráficos e imagens não são aceitos. O resumo compreende a seguinte 

estrutura: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados, Conclusão/Considerações 

Finais e Pavras-Chaves (com no máximo cinco palavras, separadas por ponto-e-vírgula). 

Não serão aceitas notas prévias. O sistema fará a contagem automática dos caracteres do 

resumo.  

 

Obs 1: Sugerimos que o texto do resumo seja digitado diretamente na caixa de texto. 

Caso opte por utilizar o recurso Copiar/Colar, é necessário revisar o texto colado antes de 

enviar o trabalho, para evitar perda de informação ou formatação, pois ao Copiar/Colar o 

resumo diretamente do word, pode haver diferença no número de caracteres no sistema. 

Sugerimos copiar o resumo no “bloco de notas” e em seguida no sistema. 

 

Obs 2: Submeter resumos somente dos Programas referenciados no item 1.1. 

Orientamos alunos de IC que busquem as informações pelo e-mail pip.prpi@ufg.br. Reitera-

se que essas normas NÃO se enquadram para IC e que NÃO serão aceitos resumos de IC 

pelo site “eventos.ufg.br/conpeex2020.” 

 

2.3 Após o cadastro do trabalho é necessário finalizar o processo clicando no botão 

ENVIAR. Antes do envio do trabalho, ler atentamente todos os dados cadastrados, pois 

após o envio do resumo, não será possível nenhum tipo de alteração. 

2.4 Após o envio do trabalho cadastrado, o sistema enviará automaticamente um protocolo 

de recebimento para o e-mail cadastrado pelo primeiro autor. Caso a mensagem não seja 

localizado na caixa de entrada, verificar também em SPAM ou lixo eletrônico. 

2.5 Não serão aceitos pela comissão organizadora para publicação nos Anais do 17º 

CONPEEX, os trabalhos que não obedecerem a estrutura estabelecida. 

 

mailto:pip.prpi@ufg.br
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3 FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

3.1 As atividades do CONPEEX 2020 serão todas virtuais e compostas de vídeo-pôsteres, 

mesas redondas, palestras, debates, entrevistas, depoimentos e intervenções artísticas. 

3.2 As orientações de como serão as apresentações virtuais de cada modalidade bem como 

as regras para gravação e envio das apresentações, serão divulgadas em breve no site do 

CONPEEX.  

3.3 Caso o primeiro autor não possa comparecer virtualmente no dia e horário estabelecido 

para sua apresentação, ele poderá ser substituido por um co-autor, que deverá justificar sua 

ausencia. 

3.4 Para as apresentações virtuais será necessário a assinatura do termo de autorização de 

uso de imagem e voz. Em breve disponibilizaremos maiores informações. 

 

4 CERTIFICADOS 

4.1 Os certificados (contendo o título do trabalho e o nome de todos os autores) serão 

emitidos somente para os trabalhos efetivamente postados conforme as orientações. O 

certificado será enviado via e-mail para o primeiro autor a partir de dezembro de 2020. É 

importante que o e-mail cadastrado esteja correto. 

4.2 O primeiro autor deverá enviar aos demais participantes o certificado eletrônico. 

4.3 Serão colocados nos certificados os nomes, conforme cadastros, por isso, solicitamos 

atenção na inscrição e coloquem nomes completos, sem abreviaturas. 

4.4 Não serão aceitos correções de certificados por erro de digitação no ato da inscrição. 

 

5 PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS 

5.1 Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do 17º CONPEEX, 

disponibilizados no site do evento (https://eventos.ufg.br/conpeex2020). 

 

6 DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 A UFG não assume qualquer compromisso com relação às despesas decorrentes de 

quaisquer outros fatores, não previstos nesta norma, relacionados à participação no evento.  

6.2 Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do evento. 
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Coordenação do 17° CONPEEX 


