
 

 XX SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O  

IV CONCURSO DE MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO DA UECE  

 
1. NORMAS GERAIS 

I. O processo de inscrição de trabalhos para o IV Concurso de Monografias de 

Especialização da UECE será realizado de forma online, no site da Semana 

Universitária, no endereço http://www.uece.br/semanauniversitaria/ 

II. Somente poderão submeter trabalhos, os alunos de cursos de especialização da 

UECE que defenderam suas monografias entre os dias 1 de setembro de 2014 e 

31 de agosto de 2015.  

III. Para inscrever um trabalho, o aluno deverá primeiramente submeter o seu 

resumo, conforme normas apresentadas a seguir neste documento, na seção 

“INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS. 

IV. Para concorrer ao concurso, o aluno deverá, além de submeter o resumo, 

submeter a versão final de sua monografia, em formato pdf.  

V. Serão premiados os dois melhores trabalhos, de cada uma das seguintes áreas de 

conhecimento: 1. Ciências Exatas e da Terra; 2. Ciências Biológicas; 3. Ciências 

da Saúde; 4. Ciências Agrárias; 5. Ciências Sociais Aplicadas; 6. Ciências 

Humanas e          7. Linguística, Letras e Artes. 

VI. Os alunos classificados em primeiro e segundo lugares, assim como seus 

orientadores, segundo a área de conhecimento serão agraciados com Certificados 

de Premiação, que serão entregues exclusivamente na Cerimônia de 

Encerramento da XX Semana Universitária, que se realizará no dia 13 de 

novembro de 2015. 

VII. Os autores dos trabalhos premiados (e seus orientadores) serão ainda convidados 

a submeter um artigo, a partir dos resultados de sua monografia, que será 

publicado como capítulo de livro, editado pela Editora da UECE (EdUECE) e 

lançado durante a XXI Semana Universitária da UECE.  
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2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS 

Os resumos inscritos na XX Semana Universitária deverão estar de acordo com as 

norma da ABNT, devendo ser do tipo informativo, ou seja, com o objetivo de 

“informar ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento”. 

 

2.1 Instruções de Confecção do Resumo 

 

1. O resumo deve ser precedido pelo título do trabalho, que não deve possui mais 

que 20 palavras; 

2. O resumo deve ser completo, ter no mínimo 150 palavras e no máximo 500, e 

ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões da pesquisa; 

3. O resumo deve ser escrito em um único parágrafo, com frases concisas e 

afirmativas, na forma direta e no passado; 

4. Quando necessário, o resumo deve incluir informações sobre a submissão ou 

aprovação da pesquisa no respectivo Comitê de Ética (CEUA, CEP ou CIBio); 

5. A primeira frase do resumo deve ser significativa, explicando o tema principal 

da pesquisa. Assim, um resumo não deve começar pelos objetivos do trabalho; 

6. Devem ser evitados símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, 

fórmulas, equações, diagramas etc., exceto se forem absolutamente necessários; 

7. As palavras-chave devem ser incluídas no local específico no formulário 

eletrônico. 

 

2.2 Instruções de Submissão do Resumo 

 

1. O aluno deve, inicialmente, preencher ou atualizar seu cadastro no formulário 

eletrônico disponível no endereço: http://www.uece.br/semanauniversitaria/ 

2. O aluno, no ato da submissão do resumo, deverá indicar: 

a. o nome do seu orientador, que deverá estar devidamente cadastrado no 

sistema;  

b. o nome do seu curso de especialização; 

c. a data da defesa de sua monografia. 

3. Os resumos submetidos deverão ser lidos e recomendados pelos respectivos 

orientadores. Desta forma, somente resumos recomendados pelo orientador 

serão considerados. Essa aprovação será feita por meio do sistema eletrônico da 

Semana Universitária.  
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