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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ‐ UVA 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE 

EDITAL Nº 02/2019 - PRAE 

II ENCONTRO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

(Inscrição e Submissão de Trabalhos) 

 

 
Estabelece normas à participação e submissão de 

trabalhos no II Encontro do Programa de Bolsas de 

Permanência Universitária da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (PBPU/UVA). 

 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró‐Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PRAE), torna público o Edital nº 02/2019 que rege a participação e submissão 

de trabalhos ao II Encontro do Programa de Bolsas de Permanência Universitária 

(PBPU/UVA), a ser realizado em 03 de outubro de 2019, no campus Betânia, como parte 

da programação oficial do Outubro UVA 2019. 

 

1. DOS OBJETIVOS DO EVENTO 

1.1. O II Encontro do Programa de Bolsas de Permanência Universitária (PBPU) da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú tem por objetivo reunir todos os bolsistas do 

PBPU para a troca de experiências discentes na condição de bolsistas e divulgar as 

atividades realizadas em atuação em setores administrativos, laboratórios e grupos 

de estudo e pesquisa desta Instituição de Ensino Superior (IES). 

 

2. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

2.1. O II Encontro do Programa de Bolsas de Permanência Universitária da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (PBPU/UVA) seguirá o cronograma de atividades indicado 

no Quadro 01, a seguir: 

 

QUADRO 01: Cronograma de Atividades do II Encontro PBPU/UVA (Edital nº02/2019) 

ATIVIDADE    DATA 

Publicação do Edital no sítio eletrônico da UVA, em www.uvanet.br. 12/08/2019 

Período de inscrição e submissão dos resumos, na Plataforma 

eventos.uvanet.br. 

12/08 a 

08/09/2019 

Período de avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico 
09 a 

20/09/2019 

Divulgação do RESULTADO DA AVALIAÇÃO 23/09/2019 

Apresentação dos trabalhos 03/10/2019 
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3. DO PÚBLICO DE INTERESSE 

3.1. A participação no II PBPU/UVA será obrigatória para todos os alunos bolsistas do 

Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU/UVA), conforme o Edital nº 

08/2019, de 12/03/2019, que rege a participação no referido programa, 

especificamente no item 12, DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA, subitem 12.2: 

“Participar ativamente de eventos promovidos pela PRAE, tais como Encontro do 

Programa de Bolsa de Permanência Universitária, entre outros que a PRAE realizará 

durante a vigência do presente Edital”.  

3.2. Será opcional a apresentação de trabalhos por alunos que tiveram bolsas com início 

a partir de agosto de 2019. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES E SUBSMISSÃO DE RESUMOS 

4.1. As inscrições de trabalhos para o II Encontro PBPU/UVA serão realizadas por meio 

do Sistema de Eventos da UVA, no endereço eventos.uvanet.br.  

4.2. Os bolsistas do PBPU deverão, obrigatoriamente, fazer a inscrição no evento e 

submeter um resumo simples descrevendo o setor em que atuam e as principais 

atividades desenvolvidas no setor e pelo bolsista, além da relevância do bolsista 

para o setor, a saber: setores administrativos, laboratórios e grupos de estudo e 

pesquisa da UVA. 

4.3. Os bolsistas inseridos nos Programas de Iniciação Científica e de Extensão pelo 

Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU/UVA) deverão se inscrever 

nos editais específicos dos Encontros de Iniciação Científica e de Extensão. 

4.4. Cada aluno poderá submeter 01 (um) resumo na condição de primeiro autor, 

devendo submeter o resumo de acordo com as normas indicadas no item 5 e Anexo 

Único deste Edital. 

4.5. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 2 (dois) coautores, além do autor principal e 

do orientador ou responsável pela atividade de lotação do bolsista, perfazendo o 

total de no máximo 4 (quatro) autores por trabalho.  

4.6. Para submeter o resumo na plataforma eventos.uvanet.br, o aluno bolsista deverá 

salvar o documento em formato PDF com a indicação da área de atuação no PBPU, 

a saber: Setores administrativos, laboratórios e grupos de estudo e pesquisa da 

UVA. 

4.7. O resumo submetido pelo bolsista deverá ser lido e recomendado pelo respectivo 

orientador ou responsável pelo setor no qual atua, para posterior inscrição e 

submissão do resumo no evento. 

4.8. Os resumos deverão conter título; autor ou autores; ser redigido de forma clara e 

objetiva; ter no máximo 500 (quinhentas) palavras, de acordo com a formatação 

indicada no Anexo Único deste Edital.  
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4.9. O texto do resumo deverá ser redigido em um único parágrafo, com frases concisas 

e afirmativas, na forma direta e com tempo verbal no passado, contendo a 

descrição das atividades desenvolvidas na sua área de atuação no programa de 

bolsas. 

4.10. O Resumo deverá ser formatado com espaçamento simples; fonte Arial 11; e 

conter, até, 3 (três) palavras-chave. 

 

5.  DA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

5.1. Os resumos inscritos passarão por avaliação da Comissão Científica do Evento, 

indicada pela PRAE. 

5.2. Não serão aceitos resumos fora do padrão indicado neste Edital, ou que não 

atendam ao estabelecido no seu item 4. 

5.3. Os resumos submetidos e avaliados receberão os pareceres de APROVADO ou NÃO 

APROVADO. 

5.4. Não haverá devolução dos Resumos aos autores para correção. 

5.5. As regras de redação e formatação devem ser rigorosamente seguidas, de modo 

que a inobservância das normas resultará na rejeição do trabalho submetido. Os 

resumos devem ser obrigatoriamente redigidos no papel oficial do evento, indicado 

no Anexo Único deste Edital. 

5.6. Serão selecionados pela Comissão Científica 06 (seis) trabalhos, distribuídos de 

acordo com área de atuação no programa de bolsas, que serão premiados pela Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis com menção honrosa. 

 

6. DA EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1. Todos os trabalhos aceitos deverão ser apresentados durante o II Encontro do 

Programa de Bolsa de Permanência Universitária da UVA, obrigatoriamente, na 

forma de pôster. 

6.2. O tamanho do pôster deve ser de 90 cm de largura x 120 cm de altura. O tamanho 

da fonte recomendado para digitação do texto do pôster é no mínimo 37, para 

facilitar a leitura pelos participantes. Poderão compor o conteúdo do pôster: 

Tabelas, Gráficos e Figuras.  

6.3. O horário e o local para fixação dos pôsteres serão determinados e divulgados com 

antecedência pela Comissão Científica do Evento no sítio eletrônico da UVA 

(www.uvanet.br), não sendo permitida troca de horários determinados para a 

apresentação. 

6.4. Os trabalhos deverão ser apresentados pelo primeiro autor, tendo este10 (dez) 

minutos para apresentação, sendo reservados mais 05 (cinco) minutos para 

arguição pela Comissão Científica. 

http://www.uvanet.br/
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7. DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

7.1. Os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais do II Encontro do Programa de 

Bolsas de Permanência Universitária (PBPU/UVA), em versão eletrônica no sítio 

eletrônico da UVA. 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

8.1. Os certificados de participação no evento serão gerados com base nos dados 

fornecidos no ato da inscrição/submissão dos resumos. 

8.2. À Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) não se responsabilizará por erros de 

digitação, falta de nome dos autores e de grafia no título, dentre outros, 

ocasionados durante a submissão do resumo, emitidos por meio eletrônico e 

disponíveis no endereço eventos.uvanet.br. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A submissão do Resumo por parte do aluno implicará em conhecimento e aceitação 

das normas estabelecidas neste Edital. 

1.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró‐Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE/UVA), ouvida a Comissão Científica do Evento, respeitados a legislação em 
vigor e os procedimentos internos desta IES. 
 

 

Campus Betânia, Sobral - CE, 12 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Aline Vieira Landim 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eventos.uva.br/
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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

EDITAL Nº 02/2019 - PRAE 

II ENCONTRO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

(Inscrição e Submissão de Trabalhos) 

 

ANEXO ÚNICO – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 

(Marca do Evento | Brasão da UVA | Brasão do Estado) 

 

II Encontro do Programa de Bolsas de Permanência Universitária 

Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 

03 de outubro de 2019 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO: centralizado, fonte Arial 11, negrito, caixa alta  

Maria José Silva¹; Paulo Ramalho de Souza2; Adelino Silva Martins³; José Bezerra 

Lima4;  

 

RESUMO – Este documento tem como objetivo apresentar o modelo para a 

confecção do resumo simples a ser publicado nos anais do II Encontro do 

Programa de Bolsas de Permanência Universitária. O RESUMO deve ter no 

máximo 500 palavras e seguir a formatação aqui apresentada: formato A4; 

orientação retrato; com margem tipo “moderada” (margem superior 2,5cm; 

margem inferior 2,5cm; margem esquerda 2cm; margem direita 2cm); fonte Arial 

11; espaçamento 1,0; sem recuo na primeira linha e após a palavra RESUMO. O 

resumo simples deve ser enviado em pdf através da página eletrônica 

eventos.uvanet.br até a data limite informada. Devem ser inseridos dois espaços 

abaixo do término do resumo antes das palavras-chaves. 

 

Palavras-chaves: Neste tópico devem ser inseridas no máximo 3 (três) palavras-

chaves. 

OBS: No campo “autoria”, o sobrenome de cada autor deverá ter um índice 

numérico sobrescrito (Fulano de Tal¹, Fulano de Tal² ...) que, no “rodapé”, indicará  

a função na autoria, na instituição, o nome do curso em que está matriculado e 
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nome da Universidade. Os e-mails do 1º autor (bolsista) e do orientador ou 

supervisor deverão ser mencionados. 

O rodapé deverá ficar na primeira página, alinhado à esquerda, fonte Arial 9, 

conforme o modelo a seguir: 
1Autor, Bolsista PBPU, Curso, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral 

- CE, e-mail 
2Coautor, Bolsista xxx, Curso, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral 

- CE. 
3Coautor, Bolsista xxx, Curso, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral 

- CE. 
4Orientador/Responsável pelo setor: Professor xxxx, Curso/Setor, Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral - CE, e-mail. 

 

 


