
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA
II CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONEPE

NORMAS PARA MODALIDADE “IV SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE MONITORIA

ACADÊMICA”

A apresentação dos alunos monitores acontecerá como parte das atividades do II

CONEPE – Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Regional Jataí - UFG que

acontecerá no período de 23 a 25 de outubro de 2017. Está prevista a participação

dos monitores  selecionados  para  a  modalidade  remunerada  no Edital  2017/1  da

Comissão  de  Monitoria.  Na  modalidade  voluntária,  o  envio  e  apresentação  de

resumos é facultativa.

OBJETIVOS

• Divulgar  a  Monitoria  acadêmica  na  Regional  Jataí,  por  meio  do  relato  de

experiência dos monitores no primeiro semestre letivo de 2017;

• Retratar a percepção quanto ao aprendizado, à troca de conhecimentos e à

interação  entre  monitores,  orientadores  e  alunos  atendidos  na  Monitoria

acadêmica;

• Socializar os resultados destas ações junto à comunidade científica e geral;

• Apresentar  os  trabalhos  dos  monitores  com bolsa  em evento  institucional,

como parte do cumprimento das exigências do Programa de Monitoria.

•



DATA E LOCAL

O IV Seminário do Programa Monitoria Acadêmica, realizar-se-á no Câmpus Jatobá.

A sala, dia e horário serão definidos pela Comissão Científica e divulgado no sítio do

evento.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE TRABALHOS

As inscrições e a submissão dos resumos serão feitas em formulário eletrônico por

meio da página do II CONEPE (conepe.jatai.ufg.br), no período de 14 de agosto a 17

de setembro de 2017.

 Os resumos somente serão aceitos pela Internet. No ato da inscrição, o participante

deverá prestar as informações exigidas pelo sistema e informar se deseja publicar o

resumo. O sistema confirmará por e-mail o envio do resumo. É importante guardar

uma cópia do resumo enviado e o e-mail de confirmação enviado pelo sistema.

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE “III SEMINÁRIO DO

PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA”

1) Participação com apresentação de trabalho

Poderão participar nessa modalidade monitores bolsistas e voluntários do Programa

de  Monitoria  da  Regional  Jataí  (selecionados  via  Edital  no.  1/2017,  atuantes  no

primeiro semestre letivo de 2017).

O resumo só deverá ser enviado pelo primeiro autor,  devendo este fazer sua

inscrição no II CONEPE na modalidade  IV Seminário do Programa de Monitoria

Acadêmica.

Os trabalhos deverão ser apresentados na modalidade Apresentação em Pôster.

Recomenda-se que os monitores enviem os trabalhos como primeiro autor.

Apenas  os  resumos  aprovados  pela  comissão  científica  serão  aceitos  para

publicação nos anais e apresentação no II CONEPE.



APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Os trabalhos que comporão os Anais do II CONEPE/ IV Seminário do Programa de

Monitoria Acadêmica deverão ser apresentados sob a forma de resumo expandido,

com no mínimo 04 (quatro) e no máximo 05 (cinco) páginas.

Os resumos deverão ser digitados com fonte Arial 12, espaço 1,5 entre linhas, folha

A4, em área com margens de 2,5 cm (superior, inferior, esquerda e direita).

Está disponível no ANEXO 1 no final deste texto um modelo para elaboração do

resumo expandido, que deverá conter os seguintes elementos: 

  Título (caixa alta e em negrito)

  Nomes dos autores (Unidade acadêmica e endereço eletrônico – como nota

de fim de texto)

  Palavras-chave (no máximo quatro)

  Justificativa/Base teórica

  Objetivos

  Metodologia

  Relato da experiência (resultados e discussão) *

  Conclusões

  Referências bibliográficas

 Rodapé – deve constar que foi revisado pelo Professor orientador.

*  No  Relato  de  experiência,  é  relevante  que  sejam  apresentados  dados

qualitativos e quantitativos que apontem pontos relevantes para o Programa de

monitoria,  como:  quanto  a  monitoria  contribuiu  para  seu  desenvolvimento;

principais  atividades  realizadas;  dificuldades  enfrentadas;  acompanhamento  e

avaliação das atividades dos monitores pelo orientador; satisfação; frequência dos

estudantes; melhorias necessárias, entre outros.

Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem a estrutura para o resumo

expandido.



Os nomes dos autores devem vir completos, sendo o último sobrenome em caixa

alta  (maiúsculas)  e  negrito.  Se o primeiro  autor  for  o  bolsista,  o  nome do aluno

bolsista vem em primeiro lugar, seguido do nome dos colaboradores e do nome do

orientador por último. EX:  PARANHOS, Ricardo da Silva (bolsista);  COSTA, Soraia

da (co-autor); PIOCHON, Enilde Ferreira(orientador). Serão permitidos no máximo 06

(seis) autores por trabalho apresentado, ou seja, o bolsista, o Professor Orientador

da monitoria e eventuais colaboradores.

Os resumos expandidos devem ser revisados pelo Orientador da monitoria em todos

os casos,  devendo constar  no rodapé da primeira página do resumo os dizeres:

“Resumo revisado pelo Professor Orientador: nome do orientador”.  Verifique

que estes dizeres constem, no PDF, apenas na primeira página do resumo. Não

devem, portanto, ser inseridos como “rodapé” no editor de texto, mas como um novo

parágrafo, com fonte 9, pois se forem inseridos como rodapé aparecerão em todas

as páginas. Não serão aceitos resumos sem a indicação da revisão.

A referência bibliográfica deverá estar de acordo com as normas ABNT-NBR 6023 de

agosto de 2002

As citações no texto deverão ser feitas de acordo com as normas ABNT-NBR 10520

de julho de 2002.

O arquivo deve ser enviado no formato PDF sem senha, pois a senha impede sua

visualização por parte da comissão científica e sua inclusão nos anais. Instruções

para gerar arquivo em PDF encontram-se em   ANEXO 2   no final deste texto  .

O resultado com os trabalhos aprovados será publicado no dia 10/10/2017, no site do

II CONEPE.

Os Anais do II Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Regional Jataí - UFG,

CONEPE 2017 serão disponibilizados no sítio do CONEPE.



INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Apresentações em pôsteres

Os pôsteres deverão ter as dimensões de 90 centímetros de largura e de 1 metro de

altura. Deverá conter a logomarca da UFG, próximo ao título. A logomarca estará

disponível no Portal da UFG (http://www.proec.ufg.br). O título deverá ser o mesmo

utilizado no resumo enviado para os anais e ser escrito em letras maiúsculas de

forma que sejam vistos a três metros de distância. Abaixo do título deverá aparecer

nesta ordem: nome dos autores, unidade acadêmica e endereço eletrônico.

Deverão ser utilizadas letras que permitam a leitura a dois metros de distância.

Os trabalhos selecionados para apresentação oral serão divulgados na página do

CONEPE a partir do dia 20/ 10 /2017, no item “Apresentação de Trabalhos” do site

do CONEPE, bem como a sessão, ordem da apresentação e respectiva(s) sala(s).

Os  trabalhos  receberão  um  número-código  que  será  divulgado  na  página  do

CONEPE em data a ser definida pela Comissão Científica, no item “Apresentação de

Trabalhos” do menu. Os pôsteres deverão ser afixados 30 minutos antes do início da

sessão.

O  apresentador,  obrigatoriamente, deverá  estar  à  disposição  para

esclarecimentos ao público durante as duas horas de duração da sessão.  A

montagem dos pôsteres deverá ocorrer meia hora antes do início da sessão.

Para os apresentadores de trabalho que permanecerem durante toda a sessão de

apresentação, o certificado de apresentação será enviado via e-mail até dia 30 de

novembro. É importante que o e-mail cadastrado esteja correto.



ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Os  membros  da  Comissão  de  Monitoria  da  Regional  Jataí  (CMRJ)  comporão  a

Comissão Científica do IV Seminário do Programa de Monitoria Acadêmica que será

responsável  pela  avaliação  dos  trabalhos  quanto  às  normas  contidas  neste

instrumento.

Além de incentivar a participação de orientadores e monitores, os Coordenadores de

monitorias  das  Unidades  Acadêmicas  serão  convidados  para  participarem  da

organização e avaliação da sessão de pôster.

No Edital 2017/1 do Programa de Monitoria Acadêmica da Regional Jataí da UFG

está previsto o envio e apresentação de resumos no “IV Seminário do Programa de

Monitoria”.

Todos os pôsteres serão visitados por um avaliador. Não é necessária a presença do

Professor orientador no momento da apresentação.

Jataí, 05 de agosto de 2017.

Alana Flávia Romani

Coordenadora do Programa de Monitoria

Regional Jataí
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ANEXO 2

PROCEDIMENTO PARA SE CRIAR O ARQUIVO PDF

 MICROSOFT OFFICE WORD 2007

1. Clique no  Botão do Microsoft Office, direcionar a seta do mouse para a seta ao

lado de Salvar Como e, em seguida, clique PDF ou XPS.

2. Na lista Nome do Arquivo, digite ou selecione um nome para o documento.

3. Na lista Salvar como tipo, clique em PDF.

4. Se desejar abrir o arquivo imediatamente após salvá-lo, marque a caixa de seleção

Abrir arquivo após publicação. Esta caixa de seleção estará disponível somente se

você tiver um leitor PDF instalado em seu computador.

5. Ao lado de  Otimizar para, execute um destes procedimentos, dependendo do que

for mais importante para você, tamanho do arquivo ou qualidade de impressão:

 Se  o  documento  exigir  uma  alta  qualidade  de  impressão,  clique  em  Padrão

(publicação online e impressão).

 Se a qualidade de impressão for menos importante do que o tamanho do arquivo,

clique em Tamanho mínimo (publicação online).

6. Clique em Opções para definir o intervalo de páginas a ser impresso, decidir se a

marcação deverá ser impressa e selecionar as opções de saída. (Localize links para

obter mais informações sobre essas opções na seção  Consulte Também.) Clique em

OK.

7. Clique em Publicar.

 BROFFICE

Para salvar o arquivo em pdf no BROFFICE é necessário clicar na opção ARQUIVO e

depois clicar na opção EXPORTAR COMO PDF.


