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Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD 
EDITAL Nº 053/2016 

II ENCONTRO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) 
INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

 A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação (PROGRAD), torna público o presente Edital de abertura das 
inscrições e estabelece normas relativas à participação e submissão de trabalhos ao II 
Encontro dos Programas de Educação Tutorial da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú. 
 
1. DO EVENTO 
1.1. O evento constará da apresentação de trabalhos acadêmicos, realizados pelos 
integrantes e ex-integrantes dos Programas de Educação Tutorial dos Cursos de 
Graduação da UVA: PET História e PET Pedagogia, em Sobral.  
 

2. DOS OBJETIVOS DO EVENTO 
2.1. O II Encontro de Programas de Educação Tutorial da UVA tem como objetivo reunir 
os agentes que atuam no PET desta Universidade para a apresentação da produção 
acadêmica dos grupos, além de promover a troca de informações e experiências entre os 
mesmos. 
 
3. DATA E LOCAL DO EVENTO  
3.1. O evento acontecerá no dia 17 outubro de 2016, constando a Programação  de 
abertura oficial às 17h30min no Auditório Central da UVA e logo em seguida ocorrerão as 
apresentações dos trabalhos no espaço de convivência do NDC, Campus da Betânia, em 
Sobral-CE. 
 
4. DO PÚBLICO-ALVO  
4.1. Alunos de graduação da UVA e que tenham desenvolvido algum trabalho em algum 
dos grupos de Educação Tutorial da UVA (PET História e PET Pedagogia), na categoria 
de integrante ou ex-integrante. 
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5. DA INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
5.1. Os interessados em participar deverão obrigatoriamente efetuar inscrição mediante 

cadastro na Plataforma Sadoc, via internet, no período de 08 a 20 de setembro de 
2016, no seguinte endereço: http://sistemas.uvanet.br/sadoc/ clicar no link Encontro 
de Programas de Educação Tutorial, informando o nome do autor e/ou coautor, o 
título do trabalho, as palavras-chave e anexar o resumo do trabalho em formato DOC 
e PDF.  

5.2.  Os trabalhos serão apresentados unicamente na forma de pôsteres. 
5.3. O autor principal será o responsável pelo trabalho. 
5.4.  Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
6. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
6.1. Os trabalhos poderão ter o número máximo de 6 (seis) participantes, incluindo o 

orientador. 
6.2. O professor orientador e coautores devem ter seus nomes cadastrados na Plataforma 

Sadoc pelo autor do trabalho. 
6.3. Cada participante poderá apresentar apenas um trabalho, sendo que os autores 

poderão participar como coautores em outros trabalhos, desde que sua participação 
se limite a três trabalhos.  

6.4. Cabe ao professor orientador do trabalho revisar o resumo do orientando antes do 
envio da inscrição, bem como, preferencialmente, participar do encontro como agente 
motivador e difusor das atividades petianas. 

6.5. Durante o período de inscrição os trabalhos estarão liberados para alterações por 
parte dos alunos participantes. 

 
7. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES 
7.1 O resumo simples, deverá conter, no máximo, 500 palavras, de acordo com o Manual 

Monografias UVA, digitados em fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples entre 
linhas e texto justificado.  

7.2. O resumo deve condensar o conteúdo do trabalho de forma a apresentar uma 
pequena introdução, objetivos, metodologia, resultados e a conclusão do  trabalho, 
mesmo que parcial. 

7.3. Deve-se evitar o uso de frases negativas, símbolos e fórmulas, que não sejam de uso 
corrente, comentários pessoais, críticas ou julgamentos de valor.  

7.4. Deve ser usado o verbo na voz ativa, e de preferência, na terceira pessoa do 
singular.  
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7.5. As Palavras-chave ao final do resumo, que representem o assunto tratado em ordem 
alfabética, antecedidas das expressões “Palavras-chave”, e conter no mínimo  três e 
máximo de cinco palavras, separadas e finalizadas por ponto  não podendo tais 
palavras ser abreviadas. 

7.6. Os participantes poderão orientar-se pelo modelo de Resumo Simples, disponível na 
Plataforma Sadoc, para elaboração dos trabalhos adequadamente. 

 
8. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO PÔSTER 
8.1. O pôster deverá ter,  obrigatoriamente, formato de 1m de altura máxima por 90cm de 

largura máxima, em que conste o brasão da UVA e do Governo do Estado do Ceará, 
e a seguinte estrutura: 

  a) Título: centralizado na 1ª linha, grafado em letra maiúscula e com destaque em 
negrito.  

  b) Autoria: depois do espaço de uma linha, indicar nome e sobrenome do autor e 
coautor(es) sem abreviações e a titulação acadêmica dos mesmos. 

  c) Palavras-chave: devem ser as mesmas palavras usadas no corpo do resumo com 
o mínimo de três e máximo de cinco palavras, separadas e finalizadas por ponto. Tais 
palavras não podem ser abreviadas. 

  d) Introdução/Metodologia/resultados/discussão: O pôster deve condensar o 
conteúdo do trabalho, de forma a incluir uma pequena introdução, objetivos, 
metodologia, resultados e a conclusão do  trabalho, mesmo que parcial. 

  e) Referências: as referências usadas na elaboração do trabalho devem figurar logo 
após o resumo, obedecendo às regras da ABNT constantes do Manual Monografias 
UVA, disponível nas coordenações dos cursos. 

  f) Fotos, figuras e tabelas: opcional. 
8.2. Os participantes poderão orientar-se pelo modelo de pôster, disponível na Plataforma 

Sadoc, no seguinte endereço: www.uvanet.br/downloads.php ao lado direito da 
página no menu  Downloads. 

8.3. Recomenda-se o uso de fonte 90 pts, negrito, para o título, e tamanho 72 pts, para os 
subtítulos.   

 
9. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
9.1. Os trabalhos inscritos e a serem apresentados no II Encontro dos Programas de 

Educação Tutorial da UVA serão avaliados por professores indicados pela 
Coordenação do Evento e/ou Colegiados dos cursos de História e Pedagogia aos 
quais estão vinculados os participante 

9.2. Os professores indicados pelas coordenações dos cursos, para participar como 
avaliadores dos trabalhos deverão fazer inscrição, via internet,  mediante cadastro na 
Plataforma Sadoc, 08 a 20 de setembro de 2016, no seguinte endereço: 
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http://sistemas.uvanet.br/sadoc/, no link Encontro de Programas de Educação 
Tutorial.. 

9.3. Os trabalhos estarão disponibilizados para avaliação no período de 22 a 30 de 
setembro de 2016, na Plataforma Sadoc. 

 
10. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
10.1. A apresentação de todos os trabalhos se dará na forma de pôster, ficando o mesmo 

exposto para toda comunidade, no dia 17 de novembro de 2016  em horário a ser 
divulgado posteriormente pela Coordenação do Evento e deverão ser retirados pelos 
responsáveis somente ao final deste período. 

10.2. O autor do trabalho terá até 10 (dez) minutos, para a apresentação e 05 (cinco) 
minutos, para esclarecimentos à Comissão de Avaliação dos Trabalhos. 

10.3. Os trabalhos somente serão apresentados com a presença obrigatória do(a) 
autor(a) e preferencialmente, com a presença do(a) professor(a) orientador(a) do 
trabalho. 

10.4. A Coordenação do Evento não se responsabilizará pela afixação pôsteres ou 
extravio dos mesmos. 

 
11. DA CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
11.1. Ao aluno ouvinte, terá certificado sua participação com uma declaração, que deverá 

ser solicitada á PROGRAD. 
11.2. Ao aluno monitor, que apresentar trabalho, será certificado sua participação com um 

Certificado de apresentação de trabalho.  
11.3 Os certificados de participação no evento poderão ser solicitados pelo aluno 

participante, na Plataforma Sadoc, após o Evento. 
11.4. Para cada trabalho apresentado, será entregue um único certificado de 

apresentação em nome de todos os autores, inclusive o professor orientador. 
11.5. Todos os trabalhos devidamente apresentados constarão nos Anais do II Encontro 

de Programas de Educação Tutorial da UVA. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Os alunos do Programa de Educação Tutorial da UVA, que ingressaram na última 

seleção, terão participação facultativa neste evento. 
12.2. Os trabalhos que não atenderem às normas estabelecidas neste Edital, não serão 

aceitos para apresentação no Evento, não cabendo recursos. 
12.3. Ao fazer sua inscrição, o aluno aceita as condições e normas expressas neste 

Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.  
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12.4. Para quaisquer informações, o inscrito poderá manter contato com a Coordenação 
do Evento e/ou através do e-mail pet@uvanet.br ou telefone (88) 3611.6836. 

12.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Evento, ouvindo a 
PROGRAD. 

 
  

Campus da Betânia, Sobral-CE, 29 de agosto de 2016. 
 

 
 
 

José Reginaldo Feijão Parente 
Coordenador do Evento 

 
 
 
 
 

Petrônio Emanuel Timbó Braga   
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 
 
 
 

Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


