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O I Congresso de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (CITE) da Universidade Federal

do Agreste de Pernambuco  (UFAPE) é  um  evento  realizado  pelo  Núcleo  de  Inovação

Tecnológica e Empreendedorismo (NITE) com o objetivo de promover discussões sobre a área e

para a apresentação dos resultados produzidos pelo Edital PIBITI 2020-2021.

O congresso será dividido em duas partes. A primeira será aberta ao público em geral, mediante

a inscrição no evento, onde teremos a apresentação de palestras. Já a segunda parte, por se

tratar  de  soluções  inovadoras  e  passíveis  de  proteção  intelectual,  todas  as  sessões  de

apresentação dos resultados do Edital PIBITI 2020-2021 serão privadas, restritas ao orientador,

aluno bolsista ou voluntário, banca examinadora e membros do Núcleo de Inovação Tecnológica

e Empreendedorismo (NITE).  Espera-se que,  com a apresentação da pesquisa  produzida,  o

CITE possa contribuir para o fomento à inovação, transferindo conhecimento para sociedade.

Inscrições e Submissão de Resumos

As inscrições para participação das palestras estão abertas para todos os interessados. Já a

submissão de resumos será permitida apenas para estudantes bolsistas ou não bolsistas do

Edital PIBITI 2020-2021. Em ambos os casos, a inscrição/submissão de trabalhos deverá ser

realizada  através  do  link  https://forms.gle/TKCXFv3otMDrByQ9A.  No  ato  da  inscrição,  o(a)

participante deverá informar seus dados pessoais e o curso/programa no qual está inscrito. Para

aqueles que forem submeter os resumos, também deverão inserir as informações referentes ao

seu trabalho, como Título, Autores, Resumo, Palavras-chave  e também anexar o resumo no

formato .PDF.

O CITE 2021 será realizado de forma virtual no dia 02 de dezembro de 2021 (quinta-feira). No

turno da manhã, as palestras serão realizadas a partir do link https://meet.google.com/mpn-niwm-

huh. Já as apresentações dos trabalhos serão realizadas no turno da tarde a partir do link https://

meet.google.com/kta-myev-cub, devendo o(a) discente e o(a) orientador(a) acessar a sala virtual
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somente no horário e data correspondentes. A ordem de apresentação será divulgada até o dia

30 de  novembro  de  2021.  Caso  o(a)  discente  não  tenha  como  acessar  a  plataforma  de

apresentação no horário e data indicados, informar à coordenação do evento antecipadamente

através do e-email pi.nite@ufape.edu.br, com cópia para nite@ufape.edu.br. 

Normas para escrita dos resumo

Os autores deverão submeter um resumo contendo entre 300 e 350 palavras, em formato .PDF,

seguindo as seguintes normas para a formatação de resumo simples:

 Tamanho do papel: A4 (21,0 cm x 29,7 cm);

 Margens: 3 cm para as margens superior, direita e esquerda; 2 cm para a margem inferior;

 Tipo da fonte: Times New Roman;

 Tamanho da fonte: 12;

 Alinhamento: Justificado;

 Espaçamento entre linhas: simples;

 Título: em negrito, centralizado e fonte Times New Roman tamanho 16;

 Número máximo de autores: oito;

 Número de Páginas: página única com apenas um parágrafo;

 Palavras-chave: mínimo três, máximo cinco. Separadas por ponto e vírgula.

Os resumos aprovados serão apresentados na modalidade e-pôster no dia agendado para a

sua respectiva apresentação.

OBSERVAÇÕES: DEVERÁ SER ENCAMINHADO APENAS 01 RESUMO POR DISCENTE.

Todos os discentes do programa PIBITI do Edital 2020-2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE

BOLSAS  DE  INICIAÇÃO  EM  DESENVOLVIMENTO  TECNOLÓGICO  E  INOVAÇÃO  PIBITI

2020/2021 – PRPPG/CNPq/UFRPE/UFAPE, deverão submeter seus resumos no I CITE.

Cronograma de
Atividades

Prazos

Inscrições para participação em palestras 09/11/21 a 01/12/21

Inscrições e submissão de resumos 09/11/21 a 22/11/21

Avaliação dos resumos 23/11/2021 a
25/11/2021

Divulgação dos resumos aprovados A partir de
26/11/2021

Envio do e-poster 26/11/2021 a
30/11/2021

Realização do Congresso e a presentação síncrona do e-pôster* 02/12/2021

*A ordem de apresentação será divulgada até o dia 30/11/2021.
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Instruções para elaboração do e-pôster:

1. Para elaboração do seu e-pôster utilize o template disponível (em formato .pptx) e monte

sua apresentação em um único slide;

2. O arquivo já está formatado com a configuração do tamanho da página: 76,19 cm x 45,71

cm (largura x altura);

3. Orientação da página: PAISAGEM; 

4. As demais configurações como a fonte,  tamanho e layout  estão no arquivo modelo em

formato .pptx,  e  podem  sofrer  pequenos  ajustes  para  melhor  se  adaptarem  às

características de cada trabalho;

5. Todos os e-pôsteres deverão ser enviados para a Comissão Organizadora exclusivamente

em formato PDF;

6. Renomeie seu arquivo antes de enviar para a Comissão do Congresso, contendo: nome do

1º  Autor  e  nome  do(a)  orientador(a) (Exemplo:  CITE-MariaJose-JoaoPaulo.pdf).  Inserir  a

filiação completa no corpo do e-mail durante o envio;

7. O(a) autor(a) inscrito(a) no CIC terá de 10 a 15 minutos para apresentação;

8. Os e-pôsteres devem também ser enviados para o e-email pi.nite@ufape.edu.br, com cópia

para nite@ufape.edu.br.;

9. O envio do arquivo do e-pôster deverá ser realizado após a divulgação do resultado de

aceite dos trabalhos.

Garanhuns-PE, 09 de novembro de 2021.

Coordenação do I CITE/Sapiens - UFAPE
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