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Normas para apresentação de trabalhos no IX SEPE. 

 

O Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte comunica aos interessados que as inscrições para 

apresentação de Comunicações orais, Oficinas e Minicursos no IX Seminário 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE) estão abertas no período de 16/04 a 

08/05/2018 e serão realizadas segundo as orientações estabelecidas a seguir: 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Podem submeter trabalhos (Comunicações orais, Oficinas e 

Minicursos) os docentes, discentes e técnicos vinculados a projetos ou 

programas de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação e 

pós-graduação do CERES/UFRN. 

 Os trabalhos submetidos por discentes devem estar acompanhados de 

Carta de orientação emitida por docente do curso no qual o inscrito está 

vinculado. O formulário Carta do Orientador do trabalho se encontra na 

página www.ceres.ufrn.br. 

 Os trabalhos do IX SEPE serão publicados online no site 

www.ceres.ufrn.br; desta forma, a observância destas instruções é de 

fundamental importância para a aprovação e publicação do trabalho no 

evento.  

 A adequação dos resumos às normas da língua portuguesa é de 

responsabilidade do/s autor/es e será considerada como critério de 

avaliação.  

 Após o aceite do trabalho não será permitido inserir ou excluir nomes de 

autores e co-autores ou qualquer tipo de conteúdo.  

 Os trabalhos submetidos devem ter, no máximo, quatro autores.  

 Pelo menos um dos autores deverá inscrever-se no Evento.  

 Cada inscrição dá direito ao envio de 02 (dois) trabalhos que podem ser 

resumos simples ou expandidos.  
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 As Oficinas e Minicursos inscritos serão analisados pela comissão 

cientifica e o resultado estará disponível na página do CERES e 

comunicado ao autor por e-mail a partir do dia 02/05/2018.  

 As Comunicações orais inscritas serão analisados pela comissão 

cientifica e o resultado estará disponível na página do CERES e 

comunicado ao autor por e-mail a partir do dia 13/05/2018.  

 Não serão aceitas inscrições de projetos, intenção de trabalhos, revisões 

bibliográficas e trabalhos já publicados.  

 O resumo da Comunicação Oral, Oficina e/ou Minicurso deve ser 

enviado em forma de arquivo em formato doc ou equivalente para o 

e-mail sepeceresufrn@gmail.com. O assunto do e-mail deve ser 

"RESUMO SEPE 2018"; 

 Somente terão o direito ao certificado os autores dos trabalhos 

efetivamente apresentados. 

 

DAS APRESENTAÇÕES ORAIS 

As apresentações orais que expõem resultados de projetos de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Ações Associadas terão apresentação obrigatória por parte de seus 

responsáveis.  

 Serão disponibilizados projetores multimídia do tipo “Data Shows”; o 

computador ou notebook será de responsabilidade do apresentador.  

 O participante deverá estar no local da apresentação com pelo menos 30 

minutos de antecedência, com o computador ou notebook e o arquivo no 

formato de apresentação.  

 Cada participante terá apenas 20 minutos, sendo 15 para apresentação e 

os 5 minutos restantes para eventuais perguntas.  

 A formatação da apresentação é livre. 

 

DOS RESUMOS DAS APRESENTAÇÕES ORAIS 

 Poderão ser enviados no formato de resumo simples e/ou resumo 

expandido. 

 O resumo simples deve conter entre 250 e 500 palavras e deve ser 

estruturado com: título, autor/es; resumo e referências bibliográficas.  

 O resumo expandindo deverá conter entre 03 e 05 páginas e deve ser 

estruturado com: título, autor/es, resumo, palavras – chave, abstract, 

keywords, introdução, materiais e métodos, resultados, conclusões e 

referências bibliográficas. 

 O texto deverá utilizar o formato doc ou equivalente, com no máximo 

4MB. 
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 Os resumos deverão ser enviados para o e-mail: 

sepeceresufrn@gmail.com.  

 

DAS OFICINAS E MINICUSOS 

As Oficinas e minicursos podem ser oferecidas por docentes, 

técnicos-administrativos ou discentes. No caso de proposta apresentada por 

discente/s, esta deve ser acompanhada por carta de orientação de um docente 

do curso no qual o/a estudante está vinculado. 

As Oficinas e minicursos podem ter a duração de 02 ou 04 horas. 

A proposta das Oficinas e Minicursos devem conter: proponente/s, título, 

ementa, duração (02 ou 04 horas), número de vagas e turno (manhã ou noite). 

No caso de membro externo, ainda deve ser informado o CPF e e-mail. 

A proposta de oficina ou minicurso deve ser encaminhada para o e-mail 

sepeceresufrn@gmail.com até o dia 28 de abril de 2018. 

 

 

CALENDÁRIO IX SEPE 

Atividade Período  

Inscrição de propostas para Oficina e 

Minicursos. 

E-mail: sepeceresufrn@gmail.com 

16/04 a 28/04/2018. 

Divulgação dos resultados de 

propostas de Oficinas e Minicursos no 

site www.ceres.ufrn.br  

02/05/2018. 

Inscrição de propostas para 

Comunicação oral. 

E-mail: sepeceresufrn@gmail.com 

16/04 a 04/05/2018. 

Divulgação dos resultados de 

propostas para Comunicação oral, no 

site www.ceres.ufrn.br  

13/05/2018. 

Inscrições gerais dos participantes no 

evento no site  

www.sigeventos.ufrn.br 

A partir do dia 13/05/2018. 

Realização do IX SEPE Dias 28, 29 e 30/05/2018 

 

 

mailto:sepeceresufrn@gmail.com
http://www.ceres.ufrn.br/
http://www.ceres.ufrn.br/
http://www.sigeventos.ufrn.br/

