
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC 

IV SEMINARIO INTEGRADO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: 

OS DESAFIOS ATUAIS DA UNIVERSIDADE PÚBLICA, GRATUITA, 

INCLUSIVA E DE QUALIDADE 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

 

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio das Pró Reitoria de 

Graduação (Prograd), Pró Reitoria de Pesquisa (Propeg), Pró Reitoria de 

Extensão e Cultura (Proex) e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), 

torna público os critérios de inscrição e submissão de trabalhos para o "IV 

Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão e Assistência 

Estudantil", que será realizado em Rio Branco no período de 22 a 24 de 

novembro, e em Cruzeiro do Sul de 29 a 30 de novembro.  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O IV Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão e Assistência 

Estudantil (IV Siepe), que tem por tema “Os desafios atuais da Universidade 

pública, gratuita, inclusiva e de qualidade” trará discussões que envolvem as 

relações do ensino, da pesquisa e da extensão além de tratar sobre assuntos 

estudantis no âmbito da Ufac e sua contribuição com a sociedade através. 

1.2 Os trabalhos a serem apresentados no IV Siepe, devem, necessariamente, 

relacionar-se a ações realizadas no ano de 2021 ou em execução em 2022. 

 

2 INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições para participação no IV Siepe serão realizadas 

exclusivamente através página do evento, disponível em: 

https://sistemas.ufac.br/seven/iv-seminario-integrado-ensino-pesquisa-

extensao-e-assistencia-estudantil-os-desafios-da-universidade-publica-

gratuita-inclusiva-e-de-qualidade/index_plataforma/. 

2.1.1 Os participantes que tem vínculo com a Ufac deverão acessar a 

plataforma utilizando os dados de acesso do ID Ufac (credenciais utilizadas 
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para acessar a rede sem fio da Ufac, e outros serviços). 

2.1.2 Participantes externos à Ufac deverão realizar um pré-cadastro para ter 

acesso à página do evento. 

2.2 As modalidades de inscrição são: 

2.2.1 Comunicação Oral; 

2.2.2 Ouvinte. 

2.3 A inscrição do resumo na modalidade correta (Ensino, Pesquisa ou 

Extensão) é de inteira responsabilidade do participante. 

2.4 O envio dos resumos para Comunicação Oral será de 19 de outubro a 04 

de novembro do corrente ano. 

2.5 As inscrições para ouvintes devem ser realizadas no período de 19 de 

outubro a 21 de novembro, para o evento de Rio Branco e de 19 de outubro a 

28 de novembro para o evento de Cruzeiro de Sul através da página do evento 

informada no item 2.1. 

2.5.1 Ao realizar a inscrição, será gerado um QR-Code em nome de cada 

participante. O mesmo deverá ser salvo ou impresso para registro de presença 

durante as atividades do seminário. 

 

3. AVALIAÇÃO 

3.1 Os trabalhos serão avaliados por convidados da Comissão Organizadora 

do Evento, distribuidos por cada área do conhecimento. 

3.2 Os trabalhos serão analisados de acordo com os seguintes critérios:  

Título: clareza e objetividade; 

Introdução: contextualização adequada; 

Objetivo (s): clareza, relevância e coerência; 

Metodologia ou Materiais e métodos: adequada e coerente com os 

objetivos; 
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Resultados e Discussão: interpretação correta dos dados e articulada com a 

base teórica; 

Conclusão: fundamentadas nos dados da pesquisa claras e objetivas, 

apresentadas como intervenções de ensino e/ou extensão, quando for o caso. 

3.3 Após a avaliação, os trabalhos serão classificados em “aprovado”, 

“aprovado com ressalvas” e “reprovado”. 

3.3.1 Os trabalhos que receberem o status “aprovado com ressalvas” deverão 

ser retificados conforme parecer de avaliação e enviados para o email 

siepeufac@gmail.com, no prazo informado no Cronograma. Identificando a 

modalidade de submissão (Ensino, Pesquisa ou Extensão). 

3.3.2 Os trabalhos que receberem o status “reprovado” não poderão ser 

apresentados durante a programação do evento. O(a) autor(a) poderá entrar 

com recurso caso sinta-se prejudicado com a avaliação. 

 

4. CRONOGRAMA 

AÇÃO PERÍODO 

Lançamento dos Critérios de 

Inscrição e Submissão de resumos 

do III Siepe 

Dia 19 de outubro de 2022. 

Inscrições de Ouvintes (Rio Branco) De 19 de outubro a 21 de novembro 

de 2022. 

Inscrições de Ouvintes (Cruzeiro do 

Sul) 

De 19 de outubro a 28 de novembro 

de 2022. 

Submissão de resumos De 20 de outubro a 04 de novembro 

de 2022. 

Avaliação dos resumos submetidos e 

divulgação da lista provisória de 
Até 18 de novembro de 2022. 
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resumos aprovados 

Interposição de Recursos contra a 

avaliação e retificação dos resumos 

avaliados como “aprovado com 

ressalvas” 

Até 20 de novembro de 2022. 

Divulgação da Lista Final de 

Resumos Aprovados e aptos a 

apresentação 

Até 21 de novembro de 2022. 

Divulgação dos dias, horários e links 

das salas de apresentação 
Até 21 de novembro de 2022. 

Realização do IV Siepe em Rio 

Branco 
De 22 a 24 de novembro de 2022. 

Realização do IV Siepe em Cruzeiro 

do Sul 
De 22 a 24 de novembro de 2022. 

 

5. NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DE RESUMO SIMPLES 

5.1 Os resumos dos trabalhos enviados deverão estar em português. 

5.2 Os trabalhos poderão ser individuais ou em coautoria, devendo conter 

nome completo, CPF e instituição de todos os componentes. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

6.1 O apresentador terá 10 minutos para apresentar seu trabalho científico ou 

relato de experiência e, ao final da sessão, 05 minutos de debate. 

6.2 Cabe ao apresentador elaborar seu trabalho em formato Power Point no 

total de 12 slides, conforme MODELO DE APRESENTAÇÃO (a ser 

disponibilizado na página do evento até o dia 19 de outubro de 2021). 

6.3 O título deve respeitar o número máximo de 15 palavras, em caixa alta e 
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sem ponto final. 

6.4 As informações sobre autoria, instituição e e-mail de contato serão 

preenchidas logo abaixo do título, alinhadas à direita. O primeiro autor deverá 

ser o bolsista do projeto, os coautores deverão ser colocados logo abaixo do 

autor, alinhado à direita; abaixo o e-mail e a instituição do autor e dos 

coautores, conforme indicado no MODELO DE RESUMO (disponível na 

página do evento). 

6.5 O formato do texto deverá obedecer aos seguintes critérios (MODELO DE 

RESUMO - disponível na página do evento): 

• Fonte: Arial, tamanho 12; 

• Espaçamento entre linhas: simples (1.0); 

• Sem parágrafos; 

• Margens: esquerda e superior: 3cm / direita e inferior: 2cm; 

• Alinhamento: justificado. 

6.6 O corpo do texto deverá ter um mínimo de 300 e um máximo de 400 

palavras. 

6.7 Deve conter: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão e 

Palavras-chave (de 3 a 5 descritores), sem a incorporação dos títulos no corpo 

do texto. 

6.8 As palavras-chave devem vir logo abaixo do resumo, separadas por vírgula, 

com a primeira letra de cada palavra em maiúscula e finalizadas por ponto. 

 

7. RESULTADOS 

7.1 A relação preliminar dos resumos aprovados será divulgada na página do 

evento conforme cronograma constante no item 4. 

7.2 Do resultado dos resumos aprovados e reprovados será aberto prazo de 

para interposição de recurso conforme cronograma constante no item 4. 
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7.3 As retificações, quando necessárias, deverão ser encaminhadas através do 

email do evento (siepeufac@gmail.com), lembrando em colocar no ASSUNTO 

a modalidade (Ensino, Pesquisa ou Extensão).  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Para dúvidas e esclarecimentos sobre o evento, favor entrar em contato 

através dos seguintes endereços eletrônicos: siepeufac@gmail.com 

 

8.2 Os casos omissos ou não previstos neste documentos serão analisados 

pela Comissão de Organização do IV Siepe. 

 

Rio Branco Acre , 18 de outubro de 2022. 

 

 

Comissão Organizadora 

IV Seminario Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão 

Portaria nº 2.968/2022 
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