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XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE
NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
XXVII ENCONTRO DE PESQUISADORES
O Encontro de Pesquisadores tem por objetivo 
alunos de pós-graduação e por pesquisadores da UECE, estimulando a produção 
científica e a interdisciplinaridade das áreas do conhecimento. 
Podem se inscrever neste encontro estudantes de pós
UECE. 
 
1. NORMAS GERAIS 
I. O processo de inscrição de trabalhos para quaisquer dos eventos da XXVI Semana 

Universitária da UECE será realizado somente de forma online 
(http://semanauniversitaria.uece.br

II. Cada proponente poderá inscrever, como autor principal, no máximo 02 (dois) 
trabalhos na XXVI Semana Universitária, independente do encontro;

III. Para inscrever um trabalho, o proponente deverá adequar seu resumo expandido às 
orientações desta norma, na seção 
SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS

IV. Os trabalhos recomendados pelo orientador e 
Científico receberão certificados de participação.

V. Os certificados dos trabalhos aceitos
ato do cadastramento dos trabalhos. A Coordenação da Semana Universitária não se 
responsabilizará por erros ocasionalmente ocorridos 
falta de nome de autore
o cadastramento do resumo. No caso de serem detectados erros na impressão dos 
certificados, os pedidos de correções deverão ser feitos por meio do e
semana.universitaria@uece.br

 
2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
2.1 Instruções de Confecção do Resumo Expandido
As instruções para confecção do resumo expandido podem ser acessadas na página 
principal da XXVI Semana Universitária
encontra-se em formato word de modo a facilitar a confecção do documento. Mas, ao findar o 
texto, o proponente deve salvar o arquivo em PDF e, e
 
2.2 Instruções de Submissão do Resumo Expandido
I. O proponente deve preencher ou atualizar seu cadastro de informações pessoais no 

formulário eletrônico disponível no endereço 
por meio de login e senha.

II. O proponente deverá indicar no ato da submissão do resumo as seguintes 
informações: 
a) O nome do professor orientador que deverá estar previamente cadastrado no 
sistema da XXVI Semana 
graduação (stricto sensu ou 
b) O título do Resumo, que não deve ultrapassar 20 palavras;
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SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE
 

E SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO ENCONTRO DE PESQUISADORES

ENCONTRO DE PESQUISADORES 
O Encontro de Pesquisadores tem por objetivo divulgar os trabalhos desenvolvidos por 

graduação e por pesquisadores da UECE, estimulando a produção 
científica e a interdisciplinaridade das áreas do conhecimento.  
Podem se inscrever neste encontro estudantes de pós-graduação e pesquisador

O processo de inscrição de trabalhos para quaisquer dos eventos da XXVI Semana 
Universitária da UECE será realizado somente de forma online 
http://semanauniversitaria.uece.br), no período de 11 a 25/10/2021. 

Cada proponente poderá inscrever, como autor principal, no máximo 02 (dois) 
Semana Universitária, independente do encontro;

Para inscrever um trabalho, o proponente deverá adequar seu resumo expandido às 
orientações desta norma, na seção “2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E 
SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS”, além de sua identificação;
Os trabalhos recomendados pelo orientador e avaliados favoravelmente pelo Comitê 
Científico receberão certificados de participação. 

dos trabalhos aceitos serão gerados com base nos dados fornecidos no 
ato do cadastramento dos trabalhos. A Coordenação da Semana Universitária não se 
responsabilizará por erros ocasionalmente ocorridos (de digitação, duplicidade ou 
falta de nome de autores, de grafia nos nomes de autores, de título, etc.)
o cadastramento do resumo. No caso de serem detectados erros na impressão dos 
certificados, os pedidos de correções deverão ser feitos por meio do e
semana.universitaria@uece.br 

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
2.1 Instruções de Confecção do Resumo Expandido 
As instruções para confecção do resumo expandido podem ser acessadas na página 

Universitária (http://semanauniversitaria.uece.br
se em formato word de modo a facilitar a confecção do documento. Mas, ao findar o 

texto, o proponente deve salvar o arquivo em PDF e, então submetê-lo no sistema.

2.2 Instruções de Submissão do Resumo Expandido 
O proponente deve preencher ou atualizar seu cadastro de informações pessoais no 

formulário eletrônico disponível no endereço (http://semanauniversitaria.uece.br
por meio de login e senha. 

O proponente deverá indicar no ato da submissão do resumo as seguintes 

O nome do professor orientador que deverá estar previamente cadastrado no 
I Semana Universitária (quando o proponente for estudante

ou lato sensu); 
O título do Resumo, que não deve ultrapassar 20 palavras; 
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SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE 
DE PESQUISADORES 

divulgar os trabalhos desenvolvidos por 
graduação e por pesquisadores da UECE, estimulando a produção 

graduação e pesquisadores da 

O processo de inscrição de trabalhos para quaisquer dos eventos da XXVI Semana 
Universitária da UECE será realizado somente de forma online 

Cada proponente poderá inscrever, como autor principal, no máximo 02 (dois) 
Semana Universitária, independente do encontro; 

Para inscrever um trabalho, o proponente deverá adequar seu resumo expandido às 
“2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E 
”, além de sua identificação; 

avaliados favoravelmente pelo Comitê 

serão gerados com base nos dados fornecidos no 
ato do cadastramento dos trabalhos. A Coordenação da Semana Universitária não se 

(de digitação, duplicidade ou 
s, de grafia nos nomes de autores, de título, etc.) durante 

o cadastramento do resumo. No caso de serem detectados erros na impressão dos 
certificados, os pedidos de correções deverão ser feitos por meio do e-mail 

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

As instruções para confecção do resumo expandido podem ser acessadas na página 
http://semanauniversitaria.uece.br). O template 

se em formato word de modo a facilitar a confecção do documento. Mas, ao findar o 
lo no sistema. 

O proponente deve preencher ou atualizar seu cadastro de informações pessoais no 
http://semanauniversitaria.uece.br), 

O proponente deverá indicar no ato da submissão do resumo as seguintes 

O nome do professor orientador que deverá estar previamente cadastrado no 
Universitária (quando o proponente for estudante de pós-
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c) No item Encontro, escolher o tipo de encontro que deseja submeter o trabalho;
d) Selecionar o tipo de apresentação: oral ou painel
e) Selecionar a Grande Área, a Área e a Subárea;
f) Incluir os nomes de até quatro coautores. 

graduação (stricto sensu
e do orientador NÃO 
obrigatoriamente como autores do resumo;

g) Incluir 03 palavras-chaves. Evitar termos que já constem no título;
h) Por fim, na aba “Resumo do trabalho”, incluir o arquivo do resumo expandido 

conforme modelo (versão
escrever seu resumo expandido no modelo disponibilizad
nome do título do trabalho
portanto, o estudante de pós
devem ler o resumo, cuidadosamente

 
3. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

I. Os resumos submetidos no sistema deverão ser lidos e recomendados, 
OBRIGATORIAMENTE, pelo 
proponente for estudante

II. A recomendação do resumo expandido pelo orientador será feita 
no sistema eletrônico da Semana Universitária
por meio de login e senha

III. Os resumos expandidos submetidos e não recomendados pelo professor orientador 
não serão avaliados pelo Comitê Científico;

IV. A submissão do resumo e
demais autores; 

V. Os resumos expandidos inscritos e recomendados pelo professor orientador passarão 
por avaliação do Comitê Científico da XXV
los, solicitar correções ou rejeitá

VI. As modificações e/ou correções solicitadas pelo parecerista 
serão enviadas para o autor do resumo expandido
sistema da Semana Universitária

VII. Depois de efetuar as modificações e/ou correções solicitadas, no caso de existirem, o 
(a) autor (a) deve fazer um novo upload do resumo e enviá
até 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento do e
resumo será rejeitado. 

4. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
I. Todos os trabalhos, independente da modalidade, serão apresentados de forma 

online; 
II. Os trabalhos poderão ser apresentados nas modalidades oral ou painel e o autor 

principal receberá em seu e
a) As instruções para acesso;
b) Dia e horário da apresentação; 
c) Link de acesso a sala de apresentação.
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No item Encontro, escolher o tipo de encontro que deseja submeter o trabalho;
apresentação: oral ou painel; 

Selecionar a Grande Área, a Área e a Subárea; 
Incluir os nomes de até quatro coautores. Os nomes do estudante de pós

stricto sensu ou lato sensu) que está submetendo o trabalho no sistema 
 deverão constar como coautores, uma vez que já constam 

obrigatoriamente como autores do resumo; 
chaves. Evitar termos que já constem no título;

Por fim, na aba “Resumo do trabalho”, incluir o arquivo do resumo expandido 
(versão em Word) disponibilizado no próprio sistema. Após o 

escrever seu resumo expandido no modelo disponibilizado, salvá
do trabalho. Lembre-se que arquivos em PDF não são editáveis, 

de pós-graduação (stricto sensu ou lato sensu
cuidadosamente, antes de sua submissão. 

3. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS  

Os resumos submetidos no sistema deverão ser lidos e recomendados, 
, pelo professor orientador até o dia 27/10/2021

proponente for estudante de pós-graduação(stricto sensu ou lato sensu
A recomendação do resumo expandido pelo orientador será feita EXCLUSIVAMENTE
no sistema eletrônico da Semana Universitária (http://semanauniversitaria.uece.br
por meio de login e senha; 
Os resumos expandidos submetidos e não recomendados pelo professor orientador 
não serão avaliados pelo Comitê Científico; 
A submissão do resumo expandido pelo autor principal implica na sua aceitação pelos 

Os resumos expandidos inscritos e recomendados pelo professor orientador passarão 
por avaliação do Comitê Científico da XXVI Semana Universitária que poderá 

correções ou rejeitá-los. 
As modificações e/ou correções solicitadas pelo parecerista ad hoc

o autor do resumo expandido, por meio do e-mail cadastrado no 
sistema da Semana Universitária; 

as modificações e/ou correções solicitadas, no caso de existirem, o 
(a) autor (a) deve fazer um novo upload do resumo e enviá-lo, no período máximo de 

) dias, contados a partir do recebimento do e-mail. Caso contrário, o 

 
4. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

Todos os trabalhos, independente da modalidade, serão apresentados de forma 

Os trabalhos poderão ser apresentados nas modalidades oral ou painel e o autor 
principal receberá em seu e-mail institucional (@uece.br e @aluno.uece.br):

As instruções para acesso; 
Dia e horário da apresentação;  
Link de acesso a sala de apresentação. 
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No item Encontro, escolher o tipo de encontro que deseja submeter o trabalho; 

Os nomes do estudante de pós-
que está submetendo o trabalho no sistema 

constar como coautores, uma vez que já constam 

chaves. Evitar termos que já constem no título; 
Por fim, na aba “Resumo do trabalho”, incluir o arquivo do resumo expandido 

disponibilizado no próprio sistema. Após o 
o, salvá-lo em PDF com o 

se que arquivos em PDF não são editáveis, 
lato sensu) e o orientador 

Os resumos submetidos no sistema deverão ser lidos e recomendados, 
27/10/2021, quando o 

lato sensu); 
EXCLUSIVAMENTE 

http://semanauniversitaria.uece.br), 

Os resumos expandidos submetidos e não recomendados pelo professor orientador 

xpandido pelo autor principal implica na sua aceitação pelos 

Os resumos expandidos inscritos e recomendados pelo professor orientador passarão 
Semana Universitária que poderá aprová-

ad hoc, caso existam, 
mail cadastrado no 

as modificações e/ou correções solicitadas, no caso de existirem, o 
lo, no período máximo de 

mail. Caso contrário, o 

Todos os trabalhos, independente da modalidade, serão apresentados de forma 

Os trabalhos poderão ser apresentados nas modalidades oral ou painel e o autor 
@aluno.uece.br): 
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d) No caso dos trabalhos que serão apresentados na modalidade painel, será 
solicitado aos autores o envio de um vídeo de apresentação do 
máximo três minutos de duração.

OBS.: Todos os autores podem acessar a sala, cabendo ao autor principal a 
responsabilidade de encaminhar o link aos seus coautores.

 
Fortaleza,
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No caso dos trabalhos que serão apresentados na modalidade painel, será 
solicitado aos autores o envio de um vídeo de apresentação do 
máximo três minutos de duração. 

OBS.: Todos os autores podem acessar a sala, cabendo ao autor principal a 
responsabilidade de encaminhar o link aos seus coautores. 

Fortaleza, 11 de outubro de 2021. 
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No caso dos trabalhos que serão apresentados na modalidade painel, será 
solicitado aos autores o envio de um vídeo de apresentação do trabalho com no 

OBS.: Todos os autores podem acessar a sala, cabendo ao autor principal a 


