UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
13º CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO – CONPEEX
III SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA DA UFG REGIONAL GOIÂNIA
1. OBJETIVOS
O III Seminário do Programa de Monitoria Acadêmica da UFG – Regional Goiânia
objetiva a divulgação de experiências dos monitores bolsistas e voluntários no
desenvolvimento das atividades de monitoria vinculadas aos cursos de graduação, bem
como a socialização dos resultados destas ações junto à comunidade científica e geral.
2. DATA E LOCAL
As apresentações do III Seminário do Programa de Monitoria Acadêmica da UFG serão
realizadas no dia 18 de outubro de 2016, das 16:00 as 17:30 horas, no Centro de
Eventos, no Campus Samambaia.

3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO E ENVIO DE TRABALHOS
As inscrições e a submissão dos trabalhos serão feitas por meio de formulário
eletrônico, de 22 de agosto a 16 de setembro de 2016.
Os trabalhos somente serão aceitos pela Internet – instruções no site:
http://eventos.ufg.br/conpeex2016.
4. ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
Os monitores, bolsistas e voluntários, vinculados ao Programa de Monitoria Acadêmica
da UFG, poderão submeter proposta de relato de experiência, e se aprovado, o mesmo
deverá ser apresentado na modalidade pôster.
Serão permitidos até quatro estudantes como autores de um mesmo trabalho, devendo
o primeiro nome ser do autor e apresentador e os demais coautores. O nome do
orientador(a) deve constar obrigatoriamente como coautor(a).
5. SOBRE O RESUMO DO TRABALHO
Os resumos dos trabalhos dos monitores bolsistas e voluntários que comporão os
Anais do XIII CONPEEX - III Seminário do Programa de Monitoria Acadêmica da UFG
deverão ser apresentados sob a forma de relato de experiências com no mínimo 4
(quatro) e no máximo 5 (cinco) páginas. Os relatos deverão ser digitados com fonte
Arial 12, espaço 1,5 entre linhas, folha A4, em área com margens de 2,5cm (superior,
inferior, esquerda e direita).
O relato deverá conter os seguintes elementos:

-

Título (centralizado, caixa alta e negrito)
Nomes dos autores (centralizado)
Resumo
Palavras-chave (quatro)
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusões
Referências bibliográficas

Os nomes dos autores devem vir completos (Ex: José Carlos da SILVA; Silvio de
ABREU; Mariana FERNANDES), seguidos, logo abaixo, da unidade acadêmica e
endereço eletrônico dos autores.
As citações e as referências bibliográficas deverão estar de acordo com as
normas atuais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O arquivo deverá ser gravado em PDF, sem restrições quanto à edição ou
impressão.
Está disponível no endereço https://monitoria.prograd.ufg.br um modelo para
elaboração do relato de experiência.
Os trabalhos enviados que não apresentarem a formatação indicada serão
desclassificados.
6. INSTRUÇÕES PARA A CONFECÇÃO E A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
(PÔSTER)
Instruções para confecção do pôster:
 Dimensões: 90 centímetros de largura e um metro de altura;
 Deverá conter a logomarca da UFG, próximo ao título (A logomarca está
disponível
no
Portal
da
UFG
no
endereço
eletrônico:
http://www.proec.ufg.br/manualweb/inicio.html);
 O título deverá ser o mesmo utilizado no trabalho enviado e ser escrito em letras
maiúsculas;
 Abaixo do título deverá aparecer nesta ordem: nomes dos autores, unidade
acadêmica e endereços eletrônicos;
 Utilizar fontes (letras) que permitam a leitura a dois metros de distância;
O
modelo
(orientações)
está
https://monitoria.prograd.ufg.br

disponível

no

endereço

eletrônico:

O resultado com os trabalhos aprovados será publicado no dia 30/09/2016, no site
do 13º CONPEEX.
Os trabalhos receberão um número-código que será divulgado na página do 13º
CONPEEX 2016 a partir do dia 11/10/2016, no item “Apresentação de Trabalhos”.

Instruções para apresentação do pôster:

 Os pôsteres serão afixados em área previamente definida pelo Comitê
Organizador do CONPEEX;
 O aluno, obrigatoriamente, deverá estar à disposição para esclarecimentos ao
público, no horário estabelecido, para garantir a emissão do certificado;
 A montagem dos pôsteres deverá ocorrer meia hora antes do início da sessão e
a retirada deverá ser feita após o término;
 O Programa de Monitoria não se responsabiliza pelos custos da confecção do
pôster.
A sessão de pôsteres será coordenada por um docente, indicado pela Comissão
Institucional de Monitoria (CIM).
7. PAPEL DA COMISSÃO INSTITUCIONAL
COORDENADORES DE MONITORIA

DE

MONITORIA

E

DOS

Os membros da Comissão Institucional de Monitoria (CIM) comporão a Comissão
Avaliadora do III Seminário do Programa de Monitoria Acadêmica da UFG, que será
responsável pela avaliação dos trabalhos.
Além de incentivar a participação de orientadores e monitores, os coordenadores de
monitorias das Unidades Acadêmicas poderão ser convidados a participar da
organização e avaliação da sessão de pôsteres.
8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O III Seminário do Programa de Monitoria Acadêmica da UFG – Regional Goiânia
constitui uma oportunidade para acompanhar e avaliar as ações e atividades
desenvolvidas pelos bolsistas e voluntários e seus respectivos orientadores no âmbito
das Unidades Acadêmicas. Portanto, apesar de não ser obrigatória, espera-se a
participação de todos os envolvidos no Programa.

Goiânia, 22 de agosto de 2016.

Prof. Lawrence Gonzaga Lopes
Coordenação da Comissão Institucional de Monitoria

