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O I Congresso de Pós-Graduação da UFAPE será um espaço de discussão de temas

atuais para a pesquisa na Pós-Graduação, contemplando as contribuições e novos desafios para

a pesquisa nesse nível de formação, bem como os percalços enfrentados pela pandemia causada

pelo novo coronavírus. Ainda, o evento também será espaço de apresentação e divulgação das

pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação da UFAPE para a sociedade.

Submissão de Resumos

As inscrições estão abertas para os(as) alunos(as) dos Programas de Pós-Graduação da

UFAPE no período de 26 de outubro a 12 de novembro de 2021. No ato da inscrição, o(a)

participante deverá informar seus dados pessoais e o Programa ao qual está vinculado(a).

Durante a inscrição, o(a) estudante deverá inserir o resumo em espaço reservado no sistema e,

em seguida, anexá-lo, também, em arquivo no formato PDF.

As apresentações orais dos trabalhos serão realizadas por videoconferência (Google

meet) em link a ser informado a partir do dia 02 de dezembro de 2021, devendo o(a) aluno(a)

acessar o link disponibilizado pela comissão organizadora no horário e data correspondentes.

Caso o(a) aluno(a) não tenha como acessar a plataforma de apresentação no horário e data

indicados, informar ao seu coordenador de sessão por e-mail antecipadamente.

Normas para submissão de resumos simples

Os autores deverão inserir no sistema, durante a inscrição, um resumo simples de no

máximo 350 palavras e, em seguida, também anexá-lo como documento em formato .PDF,

seguindo as seguintes normas de formatação:

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



Margens: 3cm superior e esquerda, 2 cm inferior e direita.

Tipo da fonte: Times New Roman ou Arial

Tamanho da fonte: 12

Alinhamento: justificado

Espaçamento entre linhas: 1,5

Título: em negrito, caixa alta e centralizado

Número máximo de autores: Oito. O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) deverá(ão) ser

inserido(s) duas linhas abaixo do título do trabalho, alinhado(s) à margem direita,

acompanhado(s) de nota de rodapé informando a titulação e filiação.

Número de Páginas:  página única com apenas um parágrafo.

Palavras-chave: entre 3 e 5, separadas por ponto e vírgula.

OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER ENCAMINHADO APENAS 01 RESUMO POR ALUNO(A).

Cronograma de Atividades Prazos
Inscrições e submissão de resumos 27/10/21 a 12/11/21
Avaliação dos resumos 13/11/2021 a

22/11/2021
Divulgação dos resumos aprovados A partir de 23/11/2021
Realização do Congresso, Apresentação dos trabalhos orais* 03/12/2021
*As salas serão divulgadas no portal da UFAPE a partir do dia 02/12/2021

Garanhuns, 27 de outubro de 2021.


