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Com o escopo de reunir graduandos, pós-graduandos, bacharéis, mestres, doutores, 

professores e pesquisadores que se voltem às temáticas de Ciências Sociais, os 

representantes do diretório acadêmico, juntamente com alunos organizadores da 

Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPEL, torna público o edital de seleção de 

trabalhos acadêmicos para a Mostra de Pesquisa e Extensão, que ocorrerá entre os 

dias 29 de novembro a 3º de dezembro do presente ano na cidade de Pelotas/RS. 

 
 
 
CONDIÇÕES PARA O ENVIO DOS TRABALHOS DA SEMANA ACADÊMICA 
DAS CIÊNCIAS SOCIAIS.  
 
 
RESUMO: com no mínimo 10 e no máximo 20 linhas, em um único parágrafo, espaço simples, seguido 
de palavras-chave (no máximo 4 que indiquem o conteúdo do artigo). 
 
Data para envio dos resumos: 5/10/2010 à 20/10/2010. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1. Os resumos devem conter as seguintes informações no cabeçalho: 
 
a) Título do trabalho 
b) Nome completo do(s) autor(es) 
c) Titulação 
d) Instituição de vinculação 
e) E-mail 
 
2. Os resumos e os trabalhos completos deverão ser submetidos no seguinte formato: 
Editor de texto: Word do Office 97 ou posterior (formato “.doc”) 
 
Configuração das páginas 
• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm) 
• Margem superior: 3 cm 
• Margem inferior: 2 cm 
• Margem esquerda: 3 cm 
• Margem direita: 2 cm 
 
Configuração dos textos 
• Fonte Times New Roman, corpo 12 
• Espaçamento entre linhas: 1,5 
 

http://isp.ufpel.edu.br/


3. Os alunos ou grupo que irão apresentar trabalho, terão que pagar 5,00 (reais) para submeter seu 
trabalho a seleção. 
  
a) O pagamento deverá ser realizado dos dias 18/10 ao 22/10, no saguão do ISP (Alberto Rosa, 154) das 
19:00 as 21:00. 
 
b)Serão aceitos no máximo 2 trabalhos por grupo ou pessoa. 
 
OBS: Em caso de NÃO seleção para a apresentação, não haverá reembolso do valor citado acima.  
 
 c) Para apresentação na forma oral, serão disponibilizados computador e projetor multimídia. Os 
trabalhos deverão ser trazidos em cd ou pendrive, previamente revisados quanto a sua integridade de 
gravação; 
 
d) Cada apresentação terá tempo máximo de 15 minutos.  
 
e) O apresentador deverá estar presente no local da apresentação, com antecedência de 10 minutos do 
início da apresenta da mesma.  
 
OBS: Em caso de grupo para apresentação, o mesmo poderá ter no máximo, 4 integrantes. 
 

2. Apresentações de Pôsteres  

a) O pôster deverá medir 90 cm de largura e 120 cm de altura e conter: 

* Título 

* Objetivos 

* Metodologia 

* Aporte teórico 

* Expressão estética auto-explicativa 

* Informações gerais (Instituição, Unidade, etc) 

* Distribuição visual proporcional 

* Conclusão 

b) O Pôster deverá ser fixado pelo próprio aluno em data e local determinados pela organização do 
evento, e ser retirado pelo apresentador impreterivelmente após a Sessão de Encerramento. 

c) Somente será avaliado o pôster quando o primeiro autor ou um dos autores estiver presente; o 
apresentador que não estiver presente no momento da verificação não receberá o certificado de 
participação. 

d) Não haverá apresentação oral do apresentador durante a avaliação do pôster. 

e) As sessões de Apresentação de Pôster terão duração de aproximadamente 2 horas. 

f) Os alunos deverão estar presentes 10 minutos antes do início da sua sessão e deverão permanecer 
até o término da mesma. 



g) Para a submissão do pôster à avaliação, somente deverá ser entregue o resumo. 
 
5. Os resumos, tanto para modalidade de apresentação oral quanto Apresentação de Pôster, deverão 
ser enviados exclusivamente pela Internet, através do e-mail: satrabalhos2010@gmail.com, com o 
ASSUNTO: INSCRIÇÃO DE TRABALHOS. 
 
5.1) Os trabalhos que forem selecionados, serão confirmados por e-mail, após a data de avaliação, que 
será do dia 25/10 à 29/10. 

 
6) Os trabalhos inscritos nessas modalidades serão selecionados por uma Comissão Avaliadora, levando-
se em consideração os elementos do Resumo apresentados na inscrição, a abrangência da proposta em 
termos de público-alvo e a disponibilidade de horário (compatível com a programação do evento).  
 

6.1)  Os trabalhos inscritos deverão apresentar uma correlação direta com as Áreas de Ciências Sociais. 


