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Inscrição e submissão de resumo 

As inscrições estão abertas para os(as) alunos(as) dos Programas de Pós-Graduação da UFAPE no 

período de 26 de setembro a 22 de outubro de 2022. 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 .DOC (em WORD). As apresentações, em formato Pôster, dos 

trabalhos serão realizadas de forma presencial no dia 21/11/2022, no Hall do Prédio II dos 

Professores, na UFAPE, com horários das apresentações e Modelo do Banner informados no dia 

07 de novembro de 2022 divulgados no site do evento. O(a) autor(a) inscrito(a) no II Congresso de 

Pós-Graduação (CIC) terá(ão) de 10 a 15 minutos para apresentação e 10 min para arguição. Só 

será permitido submeter um 1 RESUMO por inscrição. 

- Período de inscrição e submissão do resumo: 26/09 a 22/10/2022 

- Período para avaliação dos resumos pela Comissão Científica: 24 a 27/10/2022 

- Período para os discentes realizarem as correções do resumo e submissão: 31/10 a 04/11/2022 

- Resultado final e horários das apresentações - dia 07/11/2022 no site do evento. 

Normas para submissão de resumos simples 

Os autores deverão inserir no sistema, durante a inscrição, um resumo simples de no mínimo 200 

palavras e no máximo 350 palavras e, em seguida, também anexá-lo como documento em 

formato .DOC (WORD), conforme modelo de resumo, seguindo as seguintes normas de 

formatação: 

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

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

Tipo da fonte: Times New Roman 

Tamanho da fonte: 12 

Alinhamento: justificado 

Espaçamento entre linhas: 1,0 

Título: em negrito, caixa alta e centralizado, Fonte: 14 

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

inserido(s) duas linhas abaixo do título do trabalho, centralizado, acompanhado(s) de nota de 

rodapé informando a titulação e filiação. 

Palavras-chave: No mínimo, três (3) e, no máximo, cinco (5) expressões em português relacionadas 

ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula”, e que não constem no título do trabalho. 

Número de Páginas: página única com apenas um parágrafo.  

O resumo deve ser salvo em .DOC (WORD) com o nome do arquivo Resumo-Nome e 

Sobrenome do primeiro autor-Sigla do Programa, como exemplo (ResumoWeronicaMeira-

PPCIAM). 


