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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

INFORMAÇÕES RESUMIDAS 

 

• Período de inscrição no evento: 20/06/2022 a 20/11/2022 (154 dias) 
• Período para submissão dos resumos: 20/06/2022 a 31/08/2022 (73 dias) 
• Local de apresentação: Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua 

Bufáiçal, Campus Samambaia 

• Divulgação dos resumos aprovados, data, local e horário de apresentação: 
09/11/2022 no site do evento (http://eventos.ufg.br/conpeex2022) 

• Máximo de autores/coautores por resumo: 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 resumos: Programa de Bolsas de Extensão e 

Cultura (PROBEC), Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura 
(PROVEC), Mostra de Extensão e Cultura, Estágio, Programa de Mobilidade 
Acadêmica Nacional (PME, PMI, PMIPES e PROMOVER), Projetos de Ensino, 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)-Graduação, Programa de Monitoria dos 
Cursos de Graduação, PIBID, RP, PROLICEN, PET, PEC-G, SINAce, IX Mostra 
de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio (TCEM/CEPAE), II Mostra de 
Iniciação à Pesquisa Científica na Educação Básica (NICEB/CEPAE), Comitê de 
Integridade Acadêmica (CIA), Mostra de educação profissional e tecnológica, 
Mostra da Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu e Instituições de Ensino 
Superior Externas conveniadas com a UFG no âmbito do ensino.  

• Iniciação Científica da PRPI: Seminário de Iniciação à Pesquisa: Seminário de 

Iniciação à Pesquisa: Essas normas NÃO se aplicam ao Programa de Iniciação à 
Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação – PIP/UFG, (exceto 
PROLICEN). A submissão de resumos (exceto PROLICEN) seguirá normas 
específicas publicadas pela PRPI, MAS as apresentações dos trabalhos 
ocorrerão durante o CONPEEX. Informações com Lilian Alves de Almeida/ 
pip.prpi@ufg.br. 
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1 Essa norma única deverá ser seguida para a submissão dos resumos enviados 

SOMENTE destas seguintes modalidades: Programa de Bolsas de Extensão e Cultura 
(PROBEC), Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura (PROVEC), Mostra de 
Extensão e Cultura, Estágio, Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional (PME, PMI, 
PMIPES e PROMOVER), Projetos de Ensino, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)-
Graduação, Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação, PIBID, RP, PROLICEN, 
PET, PEC-G, SINAce, IX Mostra de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio 
(TCEM/CEPAE), II Mostra de Iniciação à Pesquisa Científica na Educação Básica 
(NICEB/CEPAE), Comitê de Integridade Acadêmica (CIA), Mostra de educação 
profissional e tecnológica, Mostra da Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu e 
Instituições de Ensino Superior Externas conveniadas com a UFG no âmbito do 
ensino. No acesso ao formulário eletrônico para envio do resumo, o primeiro autor deverá 

selecionar a modalidade desejada e prosseguir com o preenchimento do mesmo.  A 
submissão dos resumos de Iniciação Científica (IC-PRPI) será diretamente com a 
coordenação da PRPI. 
1.2 A Comissão Avaliadora reserva-se o direito de somente analisar os resumos que sigam 

as normas estabelecidas. 

1.3 Somente serão aceitos resumos submetidos pelo site do evento, conforme item 2. Os 

resumos submetidos via e-mail NÃO serão avaliados pela Comissão Avaliadora. 

1.4 É obrigatória a inscrição do primeiro autor no Congresso para a apresentação do 
trabalho durante o evento. 
1.5 NÃO será possível revisar ou fazer alterações nos resumos após o prazo final de 
submissão dos resumos, dia 31 de agosto.  
1.6 O conteúdo dos resumos 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 resumos. 
1.8 Ao enviar o resumo, o primeiro autor confirma estar ciente e concorda com as normas de 

envio aqui descritas. 
1.9 Após avaliação dos resumos pela Comissão Avaliadora, o primeiro autor será informado 

por e-mail sobre o resultado da avaliação do trabalho. 
1.10 O resultado com os resumos aprovados, data, local e horário de apresentação será 

publicado no dia 09/11/2022, no site do 19º CONPEEX (http://eventos.ufg.br/conpeex2022). 
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1.11 Caso haja dúvidas referentes à escrita do resumo, forma de apresentação do 
trabalho, certificados, o primeiro autor deverá contactar, por e-mail, a coordenação de 
cada modalidade, a saber: 

 
• PROBEC, PROVEC, Mostra de Extensão e Cultura - Adriana Régia/ 

adriana_regia_souza@ufg.br e Renata Lima/ renata_lima_silva@ufg.br 
• PIBID - Vanilton Camilo de Souza/ vanilton@ufg.br e Ana Cristina Silva Rebelo/ 

ana_rebelo@ufg.br 
• RP - Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado/ patriciaracm@ufg.br ou Ana 

Cristina Silva Rebelo/ ana_rebelo@ufg.br  
• PET - Prof. Kléber Mendes de Figueiredo/ coordenacaopet.prograd@ufg.br 
• Projetos de Ensino - Claudisom Martins/ claudisom@ufg.br, Ana Cristina Silva 

Rebelo/ ana_rebelo@ufg.br ou Moema Gomes Moraes/ moema@ufg.br  
• Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação – Claudisom Martins/ 

claudisom@ufg.br, Ana Cristina Silva Rebelo/ ana_rebelo@ufg.br, André Henrique 
Freiria Oliveira/ afreiria@ufg.br 

• Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional (PME, PMI, PMIPES e 
PROMOVER) - Heloísio Caetano Mendes/ mobilidade.prograd@ufg.br  

• Estágio - Claudisom Martins/ claudisom@ufg.br e Ana Cristina Silva Rebelo 
/ana_rebelo@ufg.br 

• Programa de Monitoria - Claudisom Martins / claudisom@ufg.br e Ana Cristina 
Silva Rebelo/ ana_rebelo@ufg.br 

• PROLICEN - Janice/ janice@ufg.br/ ou Moema/ moema@ufg.br 
• PEC-G - Heloísio Caetano Mendes/ pecg.prograd@ufg.br  
• SINAce – Equipe do Núcleo de Acessibilidade / acessibilidade@ufg.br 
• IX Mostra de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio (TCEM/CEPAE) - Profa. 

Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes/ coordtcemcepae@gmail.com  
• III Mostra de Iniciação à Pesquisa Científica de Educação Básica 

(NICEB/CEPAE) - Profa. Rita de Cássia de Oliveira Reis/ rita_oliveira_reis@ufg.br  
• Mostra da Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu - Wilson Flores ou Larissa 

Macedo / prpg@ufg.br / especialização.prpg@ufg.br 
• Mostra de educação profissional e tecnológica – Ricardo Limongi/ 

ricardolimongi@gmail.com 
• Simpósios Temáticos - Wilson Flores ou Larissa Macedo / prpg@ufg.br  
• Comitê de integridade Acadêmica - Equipe do Comitê/ cia.prpi@ufg.br 
• INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC - PRPI) - tem normas específicas (exceto PROLICEN), 

cuja coordenação é da PRPI, por isso tratar todos os assuntos referentes a essa 
modalidade com Lilian Alves de Almeida/ pip.prpi@ufg.br ou Fabíola Souza 
Fiaccadori/ fabiola@ufg.br 
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2 SUBMISSÃO DE RESUMO 
2.1 É importante cadastrar um endereço de e-mail válido, pois todas as comunicações 

referentes aos resumos e ao congresso serão feitas eletronicamente. 
2.2 O resumo deverá ser enviado somente pelo primeiro autor que deverá seguir os 

seguintes passos: 

• Entrar no site do evento (eventos.ufg.br/conpeex2022) 

• Clicar na opção “acompanhar inscrição” e fazer login 

• Clicar na modalidade de inscrição inscrita que estará em negrito 

• Em seguida clicar em “alterar arquivo” e preencher os seguintes campos:  

 
TÍTULO E AGÊNCIA FINANCIADORA: Nessa tela serão cadastradas informações 

referentes ao título em caixa alta e em negrito do resumo e nome da agência / 

instituição, quando houver apoio financeiro. O nome da agência financiadora deverá 

ser colocado entre colchetes logo após o título. 
ORIENTADOR: Nessa tela deverá ser cadastrado o nome completo do 

orientador/coordenador da pesquisa (Exemplo: Maria Lúcia Baptista). 
COAUTORES: É necessário listar TODOS os coautores por ordem de participação 

no trabalho. 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. 
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 a Grande Área do Conhecimento da Capes à qual a pesquisa está vinculada. 

Não serão aceitas notas prévias (projetos de pesquisa, resultados parciais de 
pesquisa). O sistema fará a contagem automática dos caracteres do resumo.  

PALAVRAS-CHAVE: com no máximo cinco palavras, separadas por ponto-e-vírgula. 
 
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 

salvar 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. 

Caso opte por copiar e colar o resumo, sugerimos que primeiramente copie o resumo no 

“bloco de notas” e em seguida cole no campo destinado ao resumo. 
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Obs 2: Submeter resumos somente dos Programas referenciados no item 1.1. 

Orientamos alunos de IC vinculados a PRPI (exceto PROLICEN) 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 (exceto PROLICEN) pelo site 

“eventos.ufg.br/conpeex2022.” 

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

SALVAR que também possui finalidade de enviar o resumo. Antes de salvar o resumo, ler 

atentamente todos os dados cadastrados, pois após salvá-lo, o mesmo só poderá ser 
alterado até a data final de submissão (31/08/2022). Após essa data ele será enviado e 
NÃO será possível nenhum tipo de alteração. 
2.4 Após a submissão do resumo cadastrado, o sistema enviará automaticamente um 

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

não seja localizada na caixa de entrada, verificar também em SPAM ou lixo eletrônico. 
2.5 Os resumos que não obedecerem a estrutura estabelecida não serão aceitos pela 

comissão organizadora para publicação nos Anais do 19º CONPEEX. 
 
3 FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

• PÔSTER  
3.1 As modalidades que apresentarão os trabalhos na forma de pôster são: Programa de 
Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC), Programa de Voluntariado de Extensão e 
Cultura (PROVEC), Mostra de Extensão e Cultura, Estágio, Programa de Mobilidade 
Acadêmica Nacional (PME, PMI, PMIPES e PROMOVER), Projetos de Ensino, Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC)-Graduação, Programa de Monitoria dos Cursos de 
Graduação, PIBID, RP, PROLICEN, PET, PEC-G, IX Mostra de Trabalho de Conclusão 
do Ensino Médio (TCEM/CEPAE), Mostra de educação profissional e tecnológica, 
Mostra da Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu e Instituições de Ensino 
Superior Externas conveniadas com a UFG no âmbito do ensino 

3.2 Os pôsteres deverão ter as dimensões de 90 centímetros de largura e de 1,20 metro de 

altura, com bastão superior e inferior (madeira ou plástico com espessura de 1,50cm). 

Deverá conter a logo da UFG, próximo ao título. A logo está disponível no Portal da UFG 

(https://www.ufg.br/p/11827-marca-ufg), observando as regras do uso da marca.  
3.3 O título dever estar escrito em CAIXA ALTA, sendo visto a três metros de distância e o 
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mesmo utilizado no resumo enviado para os Anais. Abaixo do título deverá aparecer nesta 

ordem: nome dos autores, unidade acadêmica e endereço eletrônico.  
3.4 O pôster deve conter as mesmas informações contidas no resumo enviado para o 

evento com Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados, Conclusão e Referências 
Bibliográficas 
3.5 Não há um modelo de pôster a ser seguido. A formatação, figuras, tabelas, cores ficam 

a critério dos autores. Deve-se respeitar as orientações dos itens 3.2, 3.3 e 3.4. 
3.6 O apresentador, obrigatoriamente, deverá estar à disposição para esclarecimentos ao 

público durante sua sessão. A montagem dos pôsteres deverá ocorrer 10 minutos antes do 

início da sessão, os quais deverão permanecer expostos até a hora especificada pela 

programação para permitir visitas dos participantes do 19º CONPEEX. 

3.7 Recomenda-se a presença do coordenador do projeto ou orientador do aluno no 

momento da apresentação.  

3.8 Todos os pôsteres serão visitados por um avaliador. Os autores terão cinco (05) minutos 

para sua apresentação. 
 

• ORAL 
3.9 As modalidades que apresentarão os trabalhos na forma oral são: SINAce, II Mostra de 
Iniciação à Pesquisa Científica na Educação Básica (NICEB/CEPAE), Mostra da Pós-
Graduação Stricto sensu e Lato sensu e Comitê de Integridade Acadêmica (CIA)  
3.10 As sessões serão organizadas de forma a envolver as áreas afins, coordenadas pela 

equipe da PRPG e CIA. 

3.11 Os trabalhos da Mostra da Pós-Graduação Stricto sensu e Lato sensu a serem 
apresentados na forma oral serão escolhidos pela PRPG. O resultado será divulgado 
no site do evento. Os demais trabalhos serão apresentados na forma de pôster. 
3.12 Serão disponibilizados o computador e o projetor multimídia.  

3.13 Os slides devem conter o mesmo conteúdo do resumo simples e devem ser 

confeccionados no modelo institucional padrão de apresentação de power point da UFG, 

disponível no link: https://www.proec.ufg.br/p/16891-setor-de-designer-grafico. 

3.14 O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo enviado para os anais. Abaixo do título 

deverá aparecer nesta ordem: nome dos autores e unidade acadêmica. 

3.15 O arquivo a ser utilizado nesta apresentação, deverá obrigatoriamente, estar gravado 

em “PDF”. Outros formatos não serão aceitos.  

3.16 O tempo para a apresentação será de até 15 minutos, seguida de cinco a dez minutos 
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para debate. O estudante que se ausentar da sala de apresentação, antes do final de 
sessão, perderá o direito ao certificado de apresentação 

3.17 Os apresentadores devem chegar às suas respectivas sessões de apresentação com 

no mínimo 15 minutos de antecedência para que os arquivos das apresentações possam 

ser carregados e testados no computador, evitando atrasos. 

3.18 Para as apresentações do NICEB/CEPAE e da pós-graduação recomenda-se a 

presença do orientador. 

 
4 CERTIFICADOS 
4.1 Os certificados (contendo o título do resumo e os nomes dos autores) serão emitidos 

somente para os resumos efetivamente apresentados. O certificado será enviado via e-mail 

para o primeiro autor a partir de dezembro de 2022. É importante que o e-mail cadastrado 

esteja correto. 

4.2 O primeiro autor deverá enviar o certificado aos demais participantes. 
4.3 Os nomes dos participantes do evento, bem como dos autores nos certificados 
serão gerados automaticamente pelo sistema conforme cadastro feito no ato da 
inscrição, por isso, solicitamos atenção no preenchimento das informações no 
formulário eletrônico inserindo os nomes completos. 
4.4 Não serão aceitas correções de certificados por erro de digitação no ato da 
inscrição. 
 
5 PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS 
5.1 Os resumos aprovados serão publicados nos Anais do 19º CONPEEX, disponibilizados 

no site do evento (https://eventos.ufg.br/conpeex2022) a partir de Dezembro de 2022. 
 
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. 
 

 

 

 

Coordenação Geral do 19º CONPEEX 


