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EDITAL PROPESPG/DPq 009/2019 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

DE RESUMOS E APRESENTAÇÃO EM FORMA DE PÔSTER PARA A “9ª MOSTRA DE 

TCC’s DA UNIFAP E 1ª EXPOSIÇÃO DE DISSERTAÇÕES E TESES DA UNIFAP” 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESPG) da Universidade Federal do Amapá – 

UNIFAP, através de seu Departamento de Pesquisa (DPq), torna público o presente Edital de  

Submissão e Resumos e Apresentação em forma de Pôster para a “9ª Mostra de TCC’s da UNIFAP e 

1a Exposição de Dissertações e Teses da UNIFAP”, que se constituirá das etapas a seguir: 

 

I – OBJETIVO: 

Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos Concluintes dos Cursos de Graduação de 

todos os Campi da UNIFAP e dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAP, que foram 

defendidos durante o período compreendido entre agosto de 2018 a agosto de 2019.  

 

II – INSCRIÇÕES: 
Os trabalhos a serem apresentados deverão ser inscritos no período de 25 de setembro até 09 de 

outubro de 2019, através do e-mail <dpq@unifap.br>, contendo documentação a seguir: 

 

a) Formulário de inscrição elegendo uma das seis grandes áreas do conhecimento, para efeito de 

enquadramento do trabalho. O formulário deverá ser preenchido, impresso, assinado e escaneado em 

pdf. 

                     1- Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

                     2- Ciências Biológicas 

                     3- Ciências da Saúde 

                     4- Ciências Humanas 

                     5- Ciências Sociais 

                     6- Linguística, Letras e Artes 

 

b) Cópia digital em pdf da Ata de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação ou tese, ou 

Declaração do Coordenador do Curso que conste o título, o nome do Orientador, integrantes da banca, 

data da defesa e autor (res) (a defesa deverá ter ocorrido entre agosto de 2018 a agosto, de 2019); 

c) Resumo do trabalho a ser apresentado conforme o  item 3 deste edital, em word. 

d) Termo de consentimento de todos os autores (somente no caso dos trabalhos que possuam mais de 

um autor) concordando da inscrição do resumo neste edital, devidamente assinado e escaneado em 

pdf. 

 

- Para efetivação da inscrição é necessária a confirmação de recebimento pelo Departamento de 

Pesquisa para o mesmo e-mail do qual o autor enviou a documentação.  

 

III –  RESUMOS: 
a) Os resumos deverão ter exclusivamente textos. Não serão aceitos resumos que contenham tabelas, 

gráficos, fotos, esquemas químicos, símbolos inseridos pelos editores de texto (Ex: ®, Æ, etc.) e 

fórmulas matemáticas. Atenção especial deve ser dispensada para a exatidão dos dados, pois erros de 

digitação não serão corrigidos; 

b) O resumo deverá ser digitado em editor de texto no formato Word (.doc), utilizando fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaço simples, observando a seguinte configuração de página: papel A4, 

mailto:dpq@unifap.br


margens direita e inferior com 02 cm (dois centímetros), esquerda e superior com 3 cm (três 

centímetros); 

c) O resumo deverá ter a seguinte estrutura: 1 – Título do trabalho (centralizado e em negrito); 2 – 

Nome por extenso do (a) autor (a) ou autores e do (a) orientador (a) (alinhados à direita), com 

identificação (no rodapé da página) do curso de graduação ou pós-graduação. 3 – Texto do resumo 

com no máximo 300 (trezentas) palavras (contendo introdução, objetivo, metodologia, resultados 

alcançados e conclusões). Texto justificado e espaçamento simples; 4 – Palavras-chaves, no mínimo 

três e no máximo cinco, separadas por ponto e vírgula. 

 

IV – DA APRESENTAÇÃO: 
a) Será em forma de PÔSTER (banner), o qual deverá ser autoexplicativo e legível a uma distância de 

01 m (um metro), pelo menos, com haste e cordão na parte superior para fixação; 

b) O título e o conteúdo deverão ser o mesmo do resumo apresentado na inscrição; 

c) A apresentação será em sessão integrada com quatro horas de duração, sendo obrigatória a 

presença de um dos autores do trabalho para fins de ser efetuada a avaliação pela Banca Avaliadora; 

d) O trabalho será apresentado na “9ª Mostra de TCC’s da UNIFAP e 1a Exposição de 

Dissertações e Teses da UNIFAP”, que ocorrerá no período de 22 a 25 de outubro de 2019 no 

Campus Marco Zero (Macapá-AP), sendo reservado, no dia de sua apresentação, um local para 

fixação. 

e) Os trabalhos serão apresentados em apenas um (1) dos dias do evento. A data programada pela 

Comissão Organizadora para a apresentação do painel não poderá ser alterada pelo autor. 

 

V – DA PUBLICAÇÃO: 

a) Os resumos aceitos serão publicados no “Livro de Resumos do VIII Congresso Amapaense de 

Iniciação Científica, 9ª Mostra de TCC’s da UNIFAP e 1a Exposição de Dissertações e Teses da 

UNIFAP”. 

b) Os trabalhos premiados serão publicados em formato digital (E-book) pela Editora da UNIFAP, 

sob a forma de capítulo de livro em obra organizada. Neste caso, o orientador também será incluso 

como autor do capítulo. Os autores dos trabalhos premiados terão até 30 dias, a contar da data da 

premiação, para entregar o texto completo para publicação. 

 

VI – SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA: 
a) As inscrições homologadas serão as que estiverem em conformidade com o regulamento 

especificado ao longo deste Edital. 

b) Os resumos serão analisados pela Comissão Organizadora, com base nos critérios estabelecidos por 

este edital; 

c) Os trabalhos aceitos serão divulgados na homepage da UNIFAP, no site do DPq 

(http://www2.unifap.br/dpq/) até o dia 17/10/2019 ; 

c) Os pôsters/banners serão avaliados criteriosa e objetivamente por uma Banca Avaliadora composta 

por Membros do Comitê Assessor de Pesquisa, docentes da UNIFAP e Pesquisadores Ad hoc, caso 

necessário. 

d) As apresentações serão avaliadas conforme os critérios a seguir: 

Critérios Pontuação 

máxima 

a) Exposição do trabalho para a Banca Avaliadora 30 

b) Mérito e relevância do tema de pesquisa 20 

c) Procedimentos metodológicos (tipo de pesquisa, método aplicado, instrumentos e 

procedimentos de coleta de dados e análise dos dados)  

20 

d) Aplicação prática dos resultados da pesquisa  20 

e) Originalidade e inovação 10 
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VII - PREMIAÇÃO 

a) O Prêmio será atribuído em duas categorias: Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e 

Dissertação ou Tese. 

b) Os trabalhos que obtiverem a primeira e a segunda colocação em cada categoria e grande área 

serão premiados. 

c) O  trabalho que obtiver a primeira colocação receberá um valor de R$1.000 (Um mil reais) e o 

segundo colocado um valor de R$500,00 (Quinhentos reais). O valor é único mesmo que o trabalho 

premiado seja composto por mais de um autor. O critério de rateio do valor entre os autores será 

conforme acordo pessoal entre os mesmos, sendo que a UNIFAP não intervirá nesse acordo. 

d) A divulgação dos trabalhos premiados será realizada no encerramento da  “9ª Mostra de TCC’s da 

UNIFAP e 1a Exposição de Dissertações e Teses da UNIFAP” no dia 25 de outubro de 2019. Na 

solenidade de premiação os autores receberão apenas o certificado. O prêmio em dinheiro será por 

depósito em conta corrente, após preenchimento de ficha com dados bancários, seguido dos trâmites 

institucionais requeridos pela UNIFAP.  

e)Serão premiados em dinheiro apenas acadêmicos ou ex-acadêmicos da UNIFAP. 

f)O orientador principal de cada trabalho premiado receberá um Certificado de Honra ao Mérito. 

 

 

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

a) Cabe à Banca avaliadora analisar e avaliar os trabalhos, proclamar os vencedores e resolver os 

casos omissos. 

b) A decisão da Banca Avaliadora é soberana e sobre ela não cabe recurso de qualquer natureza. 

c) O(s) participante(s) deste edital declara(m), no ato da inscrição, conhecer e concordar plenamente 

com as normas deste edital.  

 

 

Macapá-AP, 24 de setembro de 2019. 

 
 

PROFA. DRA. ELIZABETH VIANA M COSTA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

PORTARIA N° 1986/2018 
 

PROFA. DRA. AMANDA ALVES FECURY 
 PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

  PORTARIA N° 1716  /2018 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA “9ª MOSTRA DE TCC’s DA UNIFAP E 1ª EXPOSIÇÃO DE 
DISSERTAÇÕES E TESES DA UNIFAP” 

 

Ficha de Inscrição para apresentação de pôster/banner  

Nome do responsável pela inscrição: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fone: __________________________ E-mail: _____________________________________ 

 

Categoria:  ( ) Mostra de TCC’s ( )  Exposição de Dissertações e Teses 

Curso de graduação ou pós-graduação: ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Data da defesa: __________________ 

Título do Trabalho: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

   

Autor (es): __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Declaro estar ciente das normas que regem o edital Propespg/DPq 009/2019 – abertura de 

inscrições para a “9ª mostra de trabalhos de conclusão de curso - tcc’s da unifap e 1ª exposição 

de dissertações e teses da unifap”. 

Assinatura por extenso: _________________________________________                          

 

 

ÁREA DE CLASSIFICAÇÃO DO TRABALHO 

( ) Ciências Biológicas ( ) Ciências da Saúde (         )Ciências Sociais  

( ) Ciências Exatas, 

da Terra e Engenharias 
( ) Educação,  
            Linguística e Artes 

( ) Ciências Humanas 
           

  

 



 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

                              TERMO DE CONSENTIMENTO DE TODOS OS AUTORES PARA A “9ª 

MOSTRA DE TCC’s DA UNIFAP E 1ª EXPOSIÇÃO DE DISSERTAÇÕES E TESES DA 

UNIFAP” 

 

Declaramos que aceitamos voluntariamente participar do edital Propespg/DPq 009/2019 – abertura de 

inscrições para a “9ª mostra de  TCC’s da unifap e 1ª Exposição de Dissertações e Teses da unifap”.  

Certificamos que as pessoas abaixo são autores do trabalho inscrito. 

Concordamos, que caso este trabalho seja premiado, que o valor será depositado na conta corrente do 

autor responsável pela inscrição.  

 

Assinatura por extenso: _________________________________________                 

Assinatura por extenso: _________________________________________                 

Assinatura por extenso: _________________________________________                 

Assinatura por extenso: _________________________________________                 

Assinatura por extenso: _________________________________________                 

Assinatura por extenso: _________________________________________                 
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