
 

 
 
 

Edital nº 09 / 2014 (PRPPG) 
 

Estabelece normas para inscrições e submissões de 
trabalhos para o IX Encontro de Pós-Graduação e 
Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú – 
UVA. 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (PRPPG/UVA), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna 
público o presente Edital que trata da abertura de inscrições e do estabelecimento 
de normas relativas a participação de pesquisadores e submissão de trabalhos no 
IX Encontro de  Pós-Graduação e Pesquisa. 
 
1. OBJETIVO 
Divulgar as atividades de pesquisa realizadas por estudantes de pós-graduação e 
professores pesquisadores da UVA e de outras Instituições de Ensino Superior 
(IES), visando proporcionar a integração com outras Instituições que realizam 
pesquisas nas grandes áreas do conhecimento descritas pelo CNPq. 
 
2. CALENDÁRIO 
Envio de resumos pela Plataforma Sadoc 
(www.uvanet.br) 

25/08 a 19/09/2014 

Avaliações dos trabalhos pela Comissão Cientifica do 
Evento 

22/09 a 26/09/2014 

Resultado final dos trabalhos aprovados 29/09/14 
Realização do Evento  22 a 24/10/2014 

Obs.: 
a) As inscrições serão encerradas no dia  19 de setembro de 2014, as 
23he59min; 
b) Não serão aceitas inscrições realizadas fora dos prazos determinados neste 
Edital, nem encaminhamentos com documentação incompleta. 
2.1 Apresentação dos trabalhos. 
2.1.1 As apresentações dos trabalhos ocorrererão no período de 22 a 24 de 
outubro, conforme programação a ser divulgada. 
 
3. PÚBLICO ALVO 
3.1 Poderão se inscrever alunos de cursos de pós-graduação da UVA e de outras 
IES, regularmente matriculados, assim como professores pesquisadores; 
3.2 Os discentes dos Programas de Mestrados da UVA, bolsistas ou não, devem se 
inscrever e apresentar pelo menos 1 (um) resumo expandido como autor. 



 
4. NORMAS DO EVENTO 
4.1 Das Inscrições e Submissão de Trabalhos. 
4.1.1 As inscrições no evento serão realizadas através da plataforma Sadoc, via 
internet, no seguinte endereço: http://www.uvanet.br/ini_cien (Clicar no link 
plataforma Sadoc). Para se inscrever, o interessado deve identificar-se em uma 
das modalidades abaixo: 
(a) Orientador (b) Participante COM ou SEM apresentação de Trabalho. 
Obs: Após a realização do cadastro, será enviada mensagem de confirmação via e-
mail, contendo os dados de acesso, área do inscrito com o login e a senha. 
4.1.2 Serão aceitos preferencialmente trabalhos vinculados a projetos de pesquisa 
em desenvolvimento em cursos de pós-graduação da UVA. 
4.1.3 Para trabalhos oriundos de outras instituições ou projetos não cadastrados 
na PRPPG‚ é necessário que seja anexada uma "declaração de veracidade" (em 
formato pdf e conforme modelo disponibilizado na Plataforma Sadoc), atestando o 
desenvolvimento/veracidade da pesquisa devidamente assinada pelo(a) 
orientador(a). 
4.1.4 Por ocasião da apresentação, os trabalhos aprovados serão distribuidos de 
acordo com as áreas de conhecimento do CNPq. 
 
4.2.  Da submissão de trabalhos - (Consta no Edital do Encontro de Iniciação 
Científica). 
4.2.1 Para envio de trabalhos‚ é necessário que o orientador da pesquisa esteja 
cadastrado na Plataforma Sadoc. 
4.2.2. Os Projetos de Pesquisa dos docentes da UVA devem estar cadastrados na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;   
4.2.3. Para trabalhos oriundos de projetos não cadastrados na PRPPG‚ é necessário 
que seja anexada uma declaração do orientador na extensão pdf, atestando o 
desenvolvimento da pesquisa. 
4.2.4. Serão preferencialmente aceitos trabalhos referentes a pesquisas em 
desenvolvimento em curso de Pós-graduação com características de pesquisa 
científica. 
4.2.5. Cada autor poderá submeter até 04 (quatro) trabalhos. 
4.2.6. Os trabalhos para apresentação serão distribuídos de acordo com as áreas 
de conhecimento do CNPq informadas no cadastramento. 
4.2.7. Os trabalhos submetidos só irão para o processo de avaliação depois que o 
orientador entrar no sistema e liberá-lo. 
 
4.3 Da elaboração do resumo expandido. 
4.3.1 O texto deve ser redigido em português e seguir as seguintes normas: de 3 
a 5 laudas contendo: Título; Autores; Resumo; Palavras-Chave; Introdução; Material 
e Métodos ou Metodologia; Resultados e Discussões ou Problematização; 
Conclusões ou Considerações Finais; Agradecimentos e Referências Bibliográficas 
(de acordo com as Normas da ABNT). 
4.3.2 O resumo deve ser inscrito em fonte "Times New Roman", com tamanho de 
letra 12 e espaçamento 1,5. As páginas devem ter margem de 2cm e 
apresentadas em formato "retrato A4" (conforme modelo disponibilizado na 
Plataforma Sadoc). 
4.3.3 Resumos inscritos fora das normas estabelecidas não serão avaliados pela 
Comissão Científica. 
4.3.4 Fica limitada a inclusão de até‚ 05 (cinco) autores por resumo. 
4.3.5. O autor principal do resumo deve ser aluno(a) regularmente matriculado(a) 



em curso de Pós-graduação da UVA ou de outra IES. 
4.3.6. O número máximo de palavras-chave permitidas no resumo são 03 (três). 
 
4.4 Da avaliação. 
4.4.1 Os trabalhos serão avaliados de acordo com as áreas de conhecimento do 
CNPq, informados no cadastramento. 
4.4.2 Todos os trabalhos inscritos serão submetidos  à análise da Comissão 
Científica e avaliados por consultores especialistas da área. 
4.4.3 Os itens do resumo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
originalidade, qualidade técnica, redação científica (ortografia, concordância, 
clareza e formato) e relevância para a área de conhecimento. 
4.4.4 A Comissão Científica poderá, a seu critério, enquadrar o trabalho em área 
distinta da que foi inscrito. 
4.4.5. Os resumos serão encaminhados à Coordenadoria de Iniciação Científica via 
online e submetidos ao parecer dos membros da comissão científica do evento. 
 
4.5 Da divulgação dos resultados. 
4.5.1 O resultado das avaliações estará disponível via online na página da UVA 
conforme calendário (ver ítem 2 deste edital). 
 
 
 
4.6 Da apresentação dos trabalhos. 
4.6.1 Os trabalhos serão apresentados na modalidade oral em espaço físico nas 
dependências da UVA a ser definido com antecedência, obedecendo a 
programação do evento (Ver ítem 2 deste edital). 
4.6.2 Cada participante/apresentador(a) disporá de 15min para sua comunicação 
e mais 05min reservados para o debate. 
4.6.3. Os orientadores devem, preferencialmente, acompanhar a apresentação dos 
seus respectivos orientandos. 
 
5. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS. 
5.1 Os trabalhos apresentados serão publicados nos anais do encontro, disponíveis 
na página da UVA. 
 
6. CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS. 
6.1 Serão certificados apenas os trabalhos efetivamente apresentados no 
Encontro. 
6.2 O certificado será gerado de forma eletrônica pelo próprio autor, utilizando 
seus respectivos login e senha, após o credenciamento no Encontro. 
6.3 Serão conferidos certificados aos demais participantes devidamente inscritos 
no evento, verificada frequência pela coordenação. 
 
7. PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS. 
7.1 Serão escolhidos os 03 (três) melhores trabalhos  com direito a certificação, 
sendo premiado o que obtiver o primeiro lugar. 
7.2 Para concorrer a premiação, o participante do evento deverá também enviar 
um resumo expandido contendo titulo, autores, introdução, objetivos, 
metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referenciais 
bibliográficos. O escrito deverá conter até 1500 palavras, e será avaliado por uma 
comissão Ad hoc. 
 



7.3 O arquivo enviado deve conter todas as informações em relação aos autores 
(curso, semestre, bolsista) e a que tipo de trabalho se refere. 
7.4 Os trabalhos que não cumprirem as normas referentes a premiação serão 
desconsiderados no processo. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS. 
8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela PRPPG, ouvida a Comissão 
Organizadora. 
 
         
 
               Sobral, 21 de agosto de 2014. 
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