EDITAL DE SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS - XXII SULPET
PELOTAS-RS, 01-04 DE MAIO DE 2019

1. INFORMAÇÕES GERAIS
O Encontro Regional dos Grupos PET do Sul – SULPET XXII ocorrerá nos
dias 01 a 04 de maio, na cidade de Pelotas – RS. O evento, organizado pelos
grupos PET da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), será realizado no
campus universitário Capão do Leão, localizado na Av. Eliseu Maciel, s/n,
Capão do Leão - RS.
O tema “Ser Petiano: formação, resistência e transformação” surgiu de
modo a fortificar a necessidade da presença dos grupos PET dentro das
universidades, assim como dos demais grupos que incentivam a formação de
pensadores/as e pesquisadores/as. Dessa forma, os alunos e alunas,
professores e professoras da UFPel irão receber os grupos dos três estados da
região sul na nossa cidade para quatro dias de muito aprendizado e troca de
experiências.
Dentro desse contexto, é importante deixar claro no que consistem os três
eixos temáticos para facilitar a submissão dos trabalhos:
- FORMAÇÃO ACADÊMICA: trabalhos relacionados às atividades de
ensino dos grupos, enfatizando o papel do PET na graduação;
- TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: trabalhos que tenham cunho extensionista,
enfatizando o papel dos PETs na comunidade;
- FORMAÇÃO CIENTÍFICA: trabalhos relacionados com às atividades de
pesquisa realizadas pelos grupos PET.
A participação dos Grupos no evento não está condicionada à submissão
de trabalhos.

2. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
2.1. Será aceito um trabalho por grupo PET para cada eixo temático, todos na
modalidade Resumo Expandido. Maiores informações podem ser obtidas no
tutorial disponível no link (https://wp.ufpel.edu.br/sulpet/tutorial).
2.2. O trabalho deve ter no mínimo dois autores: apresentador(a) e
orientador(a), sem número limite de autores, nas categorias bolsistas,
voluntários, egressos e/ou tutores; porém, o apresentador deve estar
atualmente no grupo PET.

2.3.
Os
trabalhos
devem
ser
submetidos
através
do
link
(https://wp.ufpel.edu.br/sulpet/submissao-de-trabalhos/) até o dia 01 de abril
de 2019. Após o encerramento das inscrições, estes serão corrigidos e
enviados para o autor até 15 de abril, e os mesmos deverão ser reenviados
corrigidos para a Comissão até 22 de abril. Os trabalhos enviados serão
avaliados pela Comissão Técnico- Científica com a participação de voluntários.
2.4. Os autores dos trabalhos aceitos receberão certificado e seus resumos
serão publicados nos anais do evento a serem disponibilizados no site do XXII
SULPET.
2.5. É obrigatória a inscrição e participação no XXII SULPET, de pelo menos 1
um (a) dos(as) autores(as) para proceder a submissão do trabalho.
2.6. Cada trabalho submetido deverá estar enquadrado em apenas um dos
eixos temáticos indicados na seção 1 (Informações Gerais). Caso o mesmo
trabalho seja submetido mais de uma vez, será considerada a última
submissão.
2.6.1. O trabalho será avaliado de acordo com o eixo temático escolhido,
conforme as especificações de cada eixo.
2.6.2. A escolha do eixo temático adequado sob a qual o trabalho será
submetido é de responsabilidade dos(as) autores(as).
2.6.3. O eixo escolhido deve ser indicado no momento da inscrição do
trabalho.

3. RESUMO EXPANDIDO
3.1. O resumo expandido deverá conter entre 3 (três) e 4 (quatro) páginas, em
formato pdf.
3.2. Os trabalhos só serão aceitos se confeccionados de acordo com o modelo
disponível no link: (https://wp.ufpel.edu.br/sulpet/modelos).
3.2.1. Os trabalhos a serem submetidos para avaliação deverão ser
formatados em folha A4 com margens superior, inferior, esquerda e direita de
2,5 cm.
3.2.2. Deve ser empregada fonte Times, corpo 12, justificado – exceto o
título do trabalho e dos itens, que deverão ser centralizados e em negrito, corpo
14. O espaçamento entre as linhas deverá ser simples.
3.2.3. O trabalho deve ser estruturado da seguinte forma: Introdução,
Metodologia, Resultados, Conclusões, Agradecimentos e Referências
Bibliográficas. Trabalhos com estruturas alternativas serão analisados pela
comissão avaliadora.

3.3. Após a submissão no sistema, os autores receberão email de confirmação.

4. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
4.1. A avaliação dos resumos será realizada pela comissão Técnico-Científica
com a participação de colaboradores, até o dia 15 de abril de 2019.
4.2. Serão avaliados: a formatação do documento (conforme descrito neste
edital), coerência, coesão e adequação ao eixo temático escolhido.
4.3. Ao fim da data para avaliação, os resumos com necessidade de correção
serão enviados novamente para os autores.
4.4. Até a data limite para submissão o trabalho poderá ser ressubmetido,
sendo somente a última versão a ser avaliada pela comissão responsável.

5. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
5.1. Os trabalhos aceitos serão apresentados exclusivamente em formato oral
por meio de apresentação de slides.
5.2. O apresentador deverá comparecer à sala de apresentação (conforme
programação disponível no site) com 15 (quinze) minutos de antecedência do
início da sua sessão, munido do seu arquivo da apresentação em pendrive.
5.3. É de inteira responsabilidade do apresentador qualquer problema que
eventualmente ocorrer no momento da sua apresentação referente ao arquivo
da apresentação (sugerimos que os arquivos das apresentações estejam em
formato pdf).
5.4. A apresentação terá como tempo máximo de duração 10 (dez) minutos.
Após a apresentação, a banca poderá usar até 5 (cinco) minutos para
arguições e comentários.
5.5. A estrutura da apresentação deve estar de acordo com o referido trabalho
submetido. O slide inicial deve conter o nome e instituição do Grupo PET, bem
como de todos os participantes do trabalho.

6. CRONOGRAMA
DATAS
01/04/2019

Prazo final para submissão de
resumos

15/04/2019

Retorno da Comissão sobre os
resumos, se necessário corrigir ou
somente aceitos

22/04/2019

Prazo final para a ressubmissão
dos resumos

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Toda comunicação referente a atualizações deste edital será divulgada
na página oficial do XXII SULPET.
É de responsabilidade do participante inscrito/inscrita acompanhar
regularmente pelo e-mail utilizado para submissão as informações relativas aos
trabalhos.
A
Comissão
Técnico-Científica
(sulpet2019.tc@gmail.com)
é
responsável por sanar dúvidas referentes a este edital e a submissão e
avaliação dos resumos expandidos/ apresentações.
O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

