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 21 A 25 DE NOVEMBRO 

A 2ª Semana do Empoderamento Feminino - 983 dias sem Marielle Franco (SEF) promovida 

pelo grupo PET Biologia UFU de Uberlândia será realizada no período de 21 a 25 de novembro de 

2020, em formato virtual devido a pandemia de COVID-19. A SEF tem como principal objetivo 

promover uma discussão acerca das mais diversas questões femininas proporcionando espaço de 

troca de experiências e informação aos participantes. Além disso, visa contribuir para a promoção 

da autoestima e empoderamento das mulheres nos diversos âmbitos de sua vida, bem como discutir 
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e provocar o questionamento quanto às desigualdades e preconceitos a que são submetidas, seja por 

gênero, classe social, etnia ou cultura.  

 Esse ano nossa homenagem será para Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle 

Franco, assassinada brutalmente a tiros junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, no 

Estácio, região central do Rio de Janeiro. Marielle foi uma socióloga e política brasileira, filiada ao 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), sendo eleita vereadora do Rio de Janeiro para a Legislatura 

2017-2020, durante a eleição municipal de 2016, com a quinta maior votação. Marielle defendia o 

feminismo e os direitos humanos, e criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro e a Polícia 

Militar através de denúncias de vários casos de abuso de autoridade por parte de policiais contra 

comunidades socialmente vulneráveis. Em 21 de novembro de 2020 serão 983 dias sem Marielle; 

983 dias sem uma mulher negra na luta; 983 dias sem uma mulher na política; 983 sem respostas e 

sem justiça para esta violência sofrida por uma mulher; 983 dias sem uma mulher que representa 

tantas outras. QUEM MANDOU MATAR MARIELLE? 

O evento será gratuito e aberto para todas as pessoas e contará com diversas atividades que 

serão disponibilizadas, principalmente, através do canal do Youtube do Grupo: PETBio Tube 

(https://www.youtube.com/channel/UCmm3Wb__ycL6nq4b6FwsJRg). Entretanto, haverão 

também atividades exclusivas para as nossas inscritas como apresentações de trabalhos, oficinas e 

algumas rodas de conversa. Por se tratar de um evento em comemoração às conquistas e ao 

empoderamento feminino, o discurso será direcionado a todas as mulheres, considerando que são 

omitidas até mesmo na língua portuguesa Fiquem ligadas nas nossas redes sociais para mais 

informações e detalhes da programação! 

Site: http://www.petbio.ib.ufu.br/ 

Instagram: https://www.instagram.com/petbiologiaufu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/petbioufu 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmm3Wb__ycL6nq4b6FwsJRg  

Spotify: https://open.spotify.com/show/5e2BqW1Bg3BShvHFtlImPs  

E-mail: petbiologiaufu@gmail.com  

 

 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO 

https://www.youtube.com/channel/UCmm3Wb__ycL6nq4b6FwsJRg
http://www.petbio.ib.ufu.br/
https://www.instagram.com/petbiologiaufu/
https://www.facebook.com/petbioufu
https://www.youtube.com/channel/UCmm3Wb__ycL6nq4b6FwsJRg
https://open.spotify.com/show/5e2BqW1Bg3BShvHFtlImPs
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I.O evento é gratuito e aberto para todas as pessoas que quiserem participar. As inscrições terão início 

em 22 de setembro através do formulário: (https://forms.gle/Ct8STextbCXdVzRi8).  

II.As atividades públicas serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do grupo PET Biologia, por 

meio do qual será disponibilizado um formulário durante as mesmas para confirmação de presença 

e futura emissão de certificado. Para cada atividade transmitida, um formulário específico será 

disponibilizado. 

III.As atividades restritas ao público feminino terão um número limitado de vagas. Caso o número de 

inscritas seja superior, a seleção das participantes se dará por meio de sorteio público para cada uma 

das atividades. As sorteadas receberão por e-mail o link para participação. 

 

2. DA SUBMISSÃO DO RESUMO SIMPLES E DO RESUMO EXPANDIDO 

I. A submissão dos trabalhos deverá ser exclusivamente realizada pelo e-mail sef.petbio@gmail.com, 

após o preenchimento do formulário de inscrição do evento 

(https://forms.gle/Ct8STextbCXdVzRi8). Serão aceitos resumos simples e/ou expandidos inéditos 

e originais. Cada inscrita poderá submeter até dois trabalhos, podendo ser dois resumos da mesma 

modalidade ou um por modalidade. No campo “Assunto” deve estar escrito “Submissão Resumo 

Simples ou Resumo Expandido (Área Vinculada) - Título do Trabalho”. 

II. Cada trabalho submetido deverá conter ao menos uma autora. 

III. Será aceita a submissão de trabalhos de autoras do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino 

Superior. Porém, para a participação das estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

estas somente poderão participar como autoras quando orientadas por, no mínimo, uma profissional 

com nível de escolaridade de Ensino Superior completo. 

IV. A submissão de trabalhos será iniciada a partir do dia 23 de setembro de 2020 às 21:00, horário de 

Brasília. 

V. O prazo final para a submissão de trabalhos será dia 18 de outubro de 2020 às 23:59, horário de 

Brasília. 

3. DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO SIMPLES E DO RESUMO 

EXPANDIDO 

https://forms.gle/Ct8STextbCXdVzRi8
mailto:sef.petbio@gmail.com
https://forms.gle/Ct8STextbCXdVzRi8
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I. RESUMO SIMPLES 

Os resumos simples devem conter: título, autoria, instituição de ensino, texto corrido com 

introdução e objetivo, metodologia, resultados e discussão, conclusões e palavras-chave. O 

nome da autora apresentadora deve estar sublinhado. O modelo será disponibilizado pela 

Comissão Científica através do site do grupo (http://www.petbio.ib.ufu.br/node/565) e 

deverá, obrigatoriamente, ser seguido pelas autoras. 

A. Da composição e formatação do RESUMO SIMPLES: 

● Cada resumo simples deverá conter até o máximo de 300 palavras em texto corrido. 

● Título (Times New Roman 12, negrito, centralizado, uma linha apenas). 

● Nome das autoras escritos por extenso (Times New Roman 12, centralizado, em ordem de 

autoria). 

● Nome da Instituição de Ensino (com e sem siglas). 

● Palavras-chave (mínimo 3 e no máximo 5), relacionadas à abordagem do trabalho, com a 

primeira letra maiúscula e separadas por ponto e vírgula (;). 

 

II. RESUMO EXPANDIDO 

Os resumos expandidos devem conter: título, autoria, resumos, palavras-chave, introdução e 

objetivo, metodologia, resultados e discussão, conclusões e referências. O nome da autora 

apresentadora deve estar sublinhado. O modelo será disponibilizado pela Comissão Científica 

através do site do grupo (http://www.petbio.ib.ufu.br/node/565) e deverá, obrigatoriamente, 

ser seguido pelas autoras. 

A. Da composição do RESUMO EXPANDIDO: 

● Cada resumo expandido deverá ter um mínimo de 6 (seis) e máximo de 10 (dez) laudas, 

incluindo título, resumo, corpo do texto e referências. Não serão aceitos resumos 

expandidos que ultrapassem o limite de máximo de 10 (dez) laudas ou que não atinjam o 

mínimo de 6 (seis). 

http://www.petbio.ib.ufu.br/node/565
http://www.petbio.ib.ufu.br/node/565
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● Título (Times New Roman 12, negrito, centralizado, uma linha apenas). 

● Nome das autoras escritos por extenso (Times New Roman 12, alinhado à direita, em ordem 

de autoria). 

● Nome da Instituição de Ensino (com e sem siglas). 

● Resumo (no máximo 300 palavras). 

● Palavras-chave (mínimo 3 e no máximo 5), relacionadas à abordagem do trabalho, separadas 

por ponto e vírgula (;). 

● O corpo do texto deve abranger, de forma concisa e objetiva, as seguintes partes: introdução 

e objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusão.  

● Referências - Todas as citações incluídas no corpo do texto referentes a bibliografia 

consultada devem obrigatoriamente figurar na listagem das referências, ao final do trabalho. 

Estas devem estar absolutamente corretas e de acordo com as normas do evento e da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

III. DA CONSTRUÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTO ACESSÍVEL 

Visando promover a acessibilidade de pessoas com cegueira (que necessitam de softwares ledores 

que não compreendem o conteúdo de imagens, gráficos, tabelas, entre outros) aos trabalhos que serão 

publicados na SEF, foram elaboradas algumas orientações para as autoras: 

A. Evitar o uso de caracteres em branco repetidos tanto em resumos quanto em resumos expandidos 

(ex.: dois espaços). 

B. Todo conteúdo digital não textual (fotos, ilustrações, tabelas, gráficos, gifs) deve conter descrição. 

C. Evitar o uso de célula mesclada em tabelas e quadros. No caso de tabelas e quadros complexos, 

sugere-se uma breve descrição da forma, como por exemplo número de colunas, linhas e cores. 

D. Qualquer conteúdo digital não textual deverá ser descrito após informações sobre a “Fonte” de 

tal conteúdo, utilizando a mesma formatação. Nesta descrição deve-se seguir a ordem: 

#PraTodoMundoVer + o que/quem + onde + como + faz o quê + como + quando + de onde; a 
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forma simplificada também é indicada: formato + sujeito + paisagem + contexto + ação. 

E. As orientações para acessibilidade dos trabalhos publicados na SEF deverão ser, 

obrigatoriamente, seguidas por todas as autoras. 

 

IV. DAS ÁREAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 

O resumo simples e resumo expandido deverão estar vinculados a uma das grandes áreas da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), listadas abaixo, devendo a grande 

área ser indicada no momento da submissão do trabalho. 

A. Ciências Exatas e Engenharias 

Nessa área se encaixam os trabalhos que tratam das questões da mulher no mundo das Ciências Exatas 

e Engenharias. Quais são as dificuldades que essas mulheres encontram ao serem estudantes, 

professoras, pesquisadoras e trabalhadoras nessas áreas? Como é a representatividade? Qual o perfil 

dessas mulheres? Qual a influência e visibilidade dessas mulheres? Quais os padrões exigidos para 

essas mulheres? 

B. Ciências Humanas, Linguísticas, Letras e Artes 

Nessa área se encaixam os trabalhos que tratam das questões da mulher no mundo das Ciências 

Humanas, Linguísticas, Letras e Artes. O que é ser mulher? Quais são as dificuldades que essas 

mulheres encontram ao serem estudantes, professoras, pesquisadoras e trabalhadoras nessas áreas? 

Como é a representatividade? Qual o perfil dessas mulheres? Qual a influência e visibilidade dessas 

mulheres? Quais os padrões exigidos para essas mulheres? 

C. Ciências Biológicas e da Saúde 

Nessa área se encaixam os trabalhos que tratam das questões da mulher no mundo das Ciências 

Biológicas e da Saúde. Qual a biologia das mulheres? Qual é o corpo da Mulher? Quais são as 

dificuldades que essas mulheres encontram ao serem estudantes, professoras, pesquisadoras e 

trabalhadoras nessas áreas? Como é a representatividade? Qual o perfil dessas mulheres? Qual a 

influência e visibilidade dessas mulheres? Quais os padrões exigidos para essas mulheres?  

D. Ciências Agrárias e da Terra 
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Nessa área se encaixam os trabalhos que tratam das questões da mulher no mundo das Ciências 

Agrárias e da Terra. Quais são as dificuldades que essas mulheres encontram ao serem estudantes, 

professoras, pesquisadoras e trabalhadoras nessas áreas? Como é a representatividade? Qual o perfil 

dessas mulheres? Qual a influência e visibilidade dessas mulheres? Quais os padrões exigidos para 

essas mulheres? 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DO RESUMO SIMPLES E DO RESUMO EXPANDIDO 

I. Todos os trabalhos, após avaliados e aprovados pela Comissão Científica do evento, serão 

apresentados no evento.  

II. As apresentações dos trabalhos serão feitas exclusivamente por uma (1) autora que se identifique 

com o gênero feminino, a qual deverá, obrigatoriamente, estar inscrita no evento. Não será permitida 

em nenhuma hipótese a apresentação de trabalhos de terceiros e para terceiros. 

III. As apresentações dos trabalhos serão realizadas por meio de rodas de discussão online em salas 

virtuais, via plataforma de comunicação online, no dia 22 de novembro de 2020 das 09 horas da 

manhã às 12 horas, horário de Brasília. A organização das salas virtuais por área e trabalhos, 

informações sobre o acesso (com uso de link específico) e horários de apresentação, serão 

divulgados na página e mídias sociais do evento. 

IV. O tempo para a apresentação de cada trabalho por sua respectiva autora será de no máximo 10 

minutos, seguidos de 05 minutos para arguição e discussão, sob mediação de uma responsável. 

V. Para a apresentação de cada trabalho é obrigatória a confecção de um painel integrado usando o 

template que será disponibilizado no site do grupo PET Biologia 

(http://www.petbio.ib.ufu.br/node/567). É importante ressaltar que este é composto por apenas uma 

lauda/slide, devendo conter as principais informações que a(s) autora(s) julgar(erm) necessárias 

para apresentação. 

VI. Da composição e formatação do painel integrado para apresentação: 

● Título do trabalho (Bebas Neue 30). 

● Subtítulo (Bebas Neue 20), quando houver. 

http://www.petbio.ib.ufu.br/node/567
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● Textos curtos e diretos (Times New Roman 14). 

● Imagens ou ícones (setas, símbolos etc.) que complementam o texto ou a fala da apresentadora. 

VII. O modelo do painel integrado, com descrição de suas respectivas formatações, estará disponível  no 

site do grupo PET Biologia (http://www.petbio.ib.ufu.br/node/565). 

VIII. A disposição das informações (títulos, imagens e outros elementos) fica a critério da apresentadora, 

devendo ser respeitada todas diretrizes de formatação do template (ver modelo abaixo). 

Exemplo do template para apresentação dos trabalhos. 

 

IX. O painel integrado deve ser enviado para o e-mail sef.petbio@gmail.com até às 23:59 (horário de 

Brasília) do dia 08 de novembro de 2020. No campo “Assunto” deve estar escrito “Painel integrado 

(Área Vinculada) - Título do Trabalho”. 

X. Para receber o certificado de apresentação, a apresentadora do trabalho, além de apresentá-lo, deverá 

assinar uma lista de presença que será disponibilizada por meio de um formulário no dia e durante 

a apresentação.   

XI. Ao comparecer para a apresentação do trabalho, a apresentadora concorda automaticamente com o 

termo de cessão de uso de imagem e de voz, disponível para ampla divulgação nas redes sociais do 

http://www.petbio.ib.ufu.br/node/565
mailto:sef.petibio@gmail.com
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grupo PET Biologia/UFU - Uberlândia.  

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RESUMO SIMPLES E DO RESUMO 

EXPANDIDO 

I. A Comissão Avaliadora dos trabalhos submetidos à 2ª Semana de Empoderamento Feminino será 

composta por professores/as, com competência nas grandes áreas abordadas no item 3.IV. 

II. Serão observados os seguintes aspectos para aprovação: 

A. Adequação às normas de redação e formatação. 

B. Aplicabilidade à grande área escolhida. 

C. Originalidade. 

D. Nitidez na exposição das ideias. 

E. Conteúdo com ênfase a aspectos de pesquisa, ensino e extensão voltados para ações afirmativas 

relacionadas ao empoderamento feminino, fortalecimento da mulher e equidade de gênero. 

III. Não serão aceitos trabalhos: 

A. Que não cumpram o formato exigido por este edital. 

B. Com abordagem em discordância com a filosofia do evento. 

C. Que vão contra os direitos humanos ou que incluam qualquer tipo de discriminação. 

IV. As cartas de aceite, acompanhada das sugestões de alterações indicadas pela Comissão 

Avaliadora, serão encaminhadas às inscritas até às 23:59 (horário de Brasília) do dia 02 de 

novembro de 2020. 

V. Os trabalhos que apresentarem ressalvas deverão ser reenviados com as devidas correções até às 

23:59 (horário de Brasília) do dia 08 de novembro de 2020. 

 

5. CRONOGRAMA  
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CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA (Horário de 

Brasília) 

Data inicial para a submissão de trabalhos. 23/09/2020 

(21:00) 

Data final para submissão de trabalhos. 18/10/2020 

(23:59) 

Envio de carta aceite para inscritas e correções a serem feitas 

apontadas pela banca examinadora. 

02/11/2020 

(23:59) 

Data limite de envio dos painéis integrados e dos trabalhos corrigido 

pelas autoras. 

08/11/2020 

(23:59) 

 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

I. Dúvidas sobre esse edital deverão ser enviadas, exclusivamente, para o e-mail 

sef.petbio@gmail.com  

II. No campo assunto do e-mail deverá conter: DÚVIDA EDITAL DE INSCRIÇÃO E 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS. 

III. A menção honrosa será realizada no final do evento, no dia 25 de novembro, durante o 

encerramento. Enviaremos um  e-mail  as autoras selecionadas de cada categoria para a 

premiação. 
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