
 

 

  

  

Chamada Pública 

  

I Seminário Internacional de Estudos de Fronteira das Guianas 

Macapá, 08 e 09 de novembro de 2017 

  

  

A Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, por meio da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Fronteira – PPGEF, torna pública a presente chamada e convida 

acadêmicos e docentes das Instituições de Ciência e Tecnologia e/ou de Ensino Superior do estado 

do Amapá a participarem do I Seminário Internacional de Estudos de Fronteira das Guianas, nos dias 

08 e 09 de novembro de 2017. 

  

 1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1. O resumo do trabalho deverá ser encaminhado em arquivo com extensões .pdf e .doc para o 

endereço eletrônico seinariointernacionalguianas@gmail.com. No assunto do e-mail, deverá constar 

a temática de que trata o resumo. 

 1.2. Serão aceitos resumos nas seguintes temáticas: 

a) Estudos de Fronteira; 

b) Região das Guianas. 

 1.3. O período para envio dos trabalhos será de 17/10/2017 a 27/10/2017 

 1.4. Os resumos que não se adequarem às normas de formatação e conteúdo do modelo 

disponibilizado não serão analisados. 

1.5. O autor que enviou o resumo receberá, por e-mail, no período de 30/102017 a 01/11/2017/2017, 

o resultado da avaliação: aprovado, aprovado com alterações exigidas ou reprovado. 

 1.6. Os resumos aprovados deverão ser expostos e apresentados na forma de Painel. 

 

2. MODALIDADES DOS RESUMOS 

 2.1. Projeto de Pesquisa ou Pesquisa em Andamento 

Os trabalhos inscritos nessa modalidade deverão descrever os objetivos da investigação, o 

embasamento teórico e os procedimentos metodológicos previstos ou utilizados. A proposta deverá 

destacar ainda, a contribuição que a pesquisa oferecerá à comunidade científica e para a sociedade 

em que tal projeto será realizado ou está sendo realizado. 

2.2. Pesquisa Concluída 

Nessa modalidade, os resumos serão realizados a partir de pesquisas concluídas, explicitando os 

objetivos da investigação, os pressupostos teóricos e os procedimentos metodológicos utilizados. Os 

resultados e as conclusões obtidos a partir do processo investigativo também deverão ser destacados. 



 

 

2.3. Recomendamos a resolução de imagens nos painéis de 300mp. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS BANNERS 

 

 

 

3.1. A UNIFAP disponibilizará porta-banners para a apresentação dos trabalhos, a serem acessados 

no dia 07/11/17 na sala da Coordenação entre 9h e 11h30 e 14h30 e 17h, com compromisso em 

cautela para devolução em até 72 (setenta e duas) horas após a apresentação. 

3.2. A apresentação dos painéis ocorrerá no dia 09/11/2017, no horário das 09h-12h,em local a ser 

divulgados aos alunos selecionados. 

3.3. Os banners deverão seguir as normas de formatação, conteúdo e as medidas (90 cm x 120 cm) 

do modelo disponibilizado. 

3.4. Cada banner deverá ser apresentado somente por um/a autor/a que deverá permanecer ao lado do 

painel durante todo o período estipulado para a exposição, à disposição do público interessado. 

3.5. O texto do painel pode estar nos idiomas português, inglês ou francês, sendo obrigatório o 

resumo nos três idiomas. 

 

4. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

4.1. A Comissão Científica, composta por docentes do PPGEF, julgará os trabalhos baseando nos 

seguintes critérios de avaliação: 

4.1.1. Resumo: - Relevância do tema; - Adequação da metodologia e dos resultados aos objetivos; - 

Coerência das Conclusões; - Qualidade da redação e organização do texto. 

4.1.2. Painel: - Apresentação visual do trabalho; - Clareza e domínio do conteúdo; - Sequência lógica 

e capacidade de síntese. 

4.3. A certificação de exposição de painel estará condicionada à apresentação dos trabalhos, a qual 

será verificada in loco. 

 4.4. O painel que obtiver a maior pontuação receberá um certificado de menção honrosa. 

 5. CRONOGRAMA 

  

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Os casos omissos serão analisados pela coordenação do evento. Dúvidas acerca desta chamada 

poderão ser sanadas pelo e-mail seminariointernacionalguianas@gmail.com. 

 

 

Organização do Seminário  
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