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APRESENTAÇÃO 

17 A 22 DE OUTUBRO 

A “3ª Semana do Empoderamento Feminino - Legado: o que construímos, o que conosco 

carregamos” (3ª SEF), é um evento organizado pelo Grupo PET/Biologia UFU-Uberlândia e será 

realizada no formato presencial, no período de 17 a 22 de outubro de 2022 no campus Umuarama da 

Universidade Federal de Uberlândia. O evento tem como objetivo compreender como o processo das 

lutas contra a opressão (dominação-exploração) e violência contra a mulher contribuem para a criação 

e estabelecimento de estratégias de superação da subalternidade e de práticas de violação de direitos, 

promovendo um espaço para o diálogo com compartilhamento de conhecimentos e troca de saberes 

entre a comunidade acadêmica e a sociedade, a fim de transformar a atual condição de vida das 

mulheres e efetivar seus direitos por meio de iniciativas que favoreçam o enfrentamento das formas 

de opressão e de violência e, consequentemente, o empoderamento das mulheres. 

Esse ano, nossa homenagem será para aquelas que vieram antes de nós e para aquelas que 

permanecem e permanecerão unidas na luta pelo direito das mulheres. Para isso, traremos o poema 

“Legado” da poetisa Rupi Kaur, como singelo artifício para promover a reflexão sobre o 

enfrentamento acerca das diversas faces da desigualdade de gênero e questões inerentes à vida da 

mulher, mas também para exaltar o legado das mulheres ancestrais que lutaram pelos atuais direitos 

assegurados na Constituição, buscando assim encorajar todas as mulheres, cisgênero e transgênero, a 

persistirem nesta luta a fim de garantir o seu empoderamento. 

A 3ª SEF será realizada no formato presencial, majoritariamente no auditório do Bloco 2-A, 

situado no campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia. O evento será totalmente 

gratuito e contará com palestras e rodas de conversa abertas para todos os públicos. Ademais, haverá 

atividades exclusivas para as nossas inscritas, como oficinas, com período de inscrição a ser divulgado 

posteriormente, em data próxima à realização do evento, e publicação e apresentação de trabalhos, 

com submissões abertas a partir do dia 17 de agosto, a fim de destacar o espaço da mulher 

pesquisadora nas ciências. Além das atividades acima mencionadas, teremos nosso “Concurso de 

Fotografia” voltado também às inscritas. Sabemos que a partir do momento em que podemos 

oportunizar a humanização por meio da arte, esta torna-se uma ferramenta indispensável de 

socialização. Portanto, este concurso de fotografia tem a finalidade de exaltar e reconhecer a arte 

produzida por mulheres e compartilhá-las entre o público inscrito, demais comunidade acadêmica e 

sociedade buscando esta humanização. As artes a serem submetidas ao concurso terão a temática 

livre. 
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Site: http://www.petbio.ib.ufu.br/node/607 

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

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 

http://www.petbio.ib.ufu.br/
https://www.instagram.com/petbiologiaufu/
https://www.instagram.com/sefpetbio/
https://www.facebook.com/petbioufu
https://www.youtube.com/channel/UCmm3Wb__ycL6nq4b6FwsJRg
https://open.spotify.com/show/5e2BqW1Bg3BShvHFtlImPs
mailto:petbiologiaufu@gmail.com
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EDITAL 01: INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS SIMPLES 

 

1. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO 

I. O evento é gratuito e aberto para todas as pessoas interessadas. As inscrições poderão ser 

realizadas a partir do dia 16 de agosto através de formulário disponibilizado no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiodt0Ib3HKB_Hh99aOSTtIU23-

cv0ukg22Sj0PkPc40RYvw/viewform, encerrando-se no dia 17 de outubro.  

II. As palestras e mesas redondas ocorrerão presencialmente entre os dias 17 e 21 de outubro, 

quando serão disponibilizadas listas de presença ao longo das para posterior emissão de 

certificado de participação (frequência mínima de 75%). A realização de oficinas também 

ocorrerá no formato presencial, com período de inscrições a ser divulgado posteriormente, 

próximo à data do evento. A emissão de certificado nas oficinas será feita por participação em 

cada oficina. 

III. As apresentações de trabalhos ocorrerão presencialmente, com submissão prévia de resumos 

simples apenas pelas inscritas.  

 

2. DA SUBMISSÃO DO RESUMO SIMPLES  

I. A submissão dos trabalhos deverá ser exclusivamente realizada através do e-mail 

sef.petbio@gmail.com, com descrição obrigatória no campo “Assunto”: Submissão Resumo 

Simples (Área Vinculada) - Título do Trabalho. Serão aceitos resumos simples inéditos e 

originais e cada inscrita poderá submeter até dois trabalhos. 

II. A submissão e a apresentação dos trabalhos deverão ser realizadas somente por mulheres, 

cisgênero e transgênero, porém outros grupos e variações de sexualidade e gênero poderão estar 

entre os autores do trabalho. 

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

Ensino Superior e Pós-Graduação. Porém, no caso de estudantes do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, somente poderão participar como autoras quando orientadas por, no mínimo, um 

profissional com nível de escolaridade de Ensino Superior completo. 

IV. A submissão de trabalhos será iniciada a partir do dia 17 de agosto de 2022 às 21h00m, horário 

de Brasília. 

mailto:sef.petbio@gmail.com
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V. O prazo final para a submissão de trabalhos será dia 10 de setembro de 2022 às 23h59m, 

horário de Brasília. 

 

3. DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO SIMPLES 

I. RESUMO SIMPLES 

O resumo simples deve conter: título, autoria, instituição de ensino, texto corrido com 

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

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

Científica do evento no site do PET (http://www.petbio.ib.ufu.br/node/607) 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, caixa alta, negrito, centralizado, uma linha apenas). 

● Nomes dos autores escritos por extenso (Times New Roman 12, negrito, centralizado, em 

ordem de autoria). 

● Nome da Instituição de Ensino (Time New Roman 9, centralizado, com siglas, se houver). 

● Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5), relacionadas à abordagem do trabalho, com a primeira 

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

 

II. DA CONSTRUÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTO ACESSÍVEL 

Visando promover a acessibilidade de pessoas com deficiência visual (que necessitam de 

softwares ledores que não compreendem o conteúdo de imagens, gráficos, tabelas, entre outros) aos 

trabalhos que serão publicados na 3ª Semana do Empoderamento Feminino, foram elaboradas 

algumas orientações para os autores: 

a) Evite o uso de caracteres em branco repetidos (exemplo: dois espaços). 

b) Inclua descrição em todo conteúdo digital não textual (fotos, ilustrações, tabelas, gráficos, 

gifs). 
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c) Evite o uso de célula mesclada em tabelas e quadros. No caso de tabelas e quadros complexos, 

sugere-se uma breve descrição do formato, 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 forma simplificada também é indicada: formato + sujeito + paisagem + contexto + ação. 

As orientações para acessibilidade dos trabalhos publicados neste edital deverão ser, 

obrigatoriamente, seguidas por todos os autores. 

 

III. DAS ÁREAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO SIMPLES 

 O resumo simples deverá estar vinculado 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 
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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 

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. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RESUMO SIMPLES  

A Comissão Avaliadora dos trabalhos submetidos à 3ª Semana do Empoderamento Feminino 

será composta por profissionais com competência nas grandes áreas abordadas no item 3. IV 

deste edital. 

I. 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 ou extensão voltados para as grandes 

áreas citadas anteriormente. 

II. 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. 

d) Que contenham qualquer tipo de plágio. 
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III. As cartas de aceite, acompanhada das sugestões de alterações indicadas pela Comissão 

Avaliadora serão encaminhadas aos inscritos até às 23h59m (horário de Brasília) do dia 22 de 

setembro de 2022. 

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

às 23h59 (horário de Brasília) do dia 11 de outubro de 2022. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DO RESUMO SIMPLES  

I. Todos os trabalhos, após avaliados e aprovados pela Comissão Avaliadora 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. 

III. As apresentações dos trabalhos ocorrerão presencialmente no Auditório 2A no campus 

Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia no dia 21 de outubro de 2022 das 11h00m 

às 14h00m, horário de Brasília. 

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/607). É importante ressaltar que este é composto por apenas 

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

necessárias para apresentação. 

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

● Título do trabalho (TW Cen MT Condensed 30). 

● Subtítulo (TW Cen MT Condensed 20), quando houver. 

● Textos curtos e diretos (Times New Roman 14). 

● Imagens ou ícones (setas, símbolos etc.) que complementam o texto ou a fala do apresentador. 
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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/607). 

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

apresentadora, devendo ser respeitada todas as diretrizes de formatação do template (ver modelo 

abaixo). 

 

Exemplo do template para apresentação dos trabalhos. 

 

IX. O painel integrado deverá ser enviado para o e-mail sef.petbio@gmail.com até às 23h59m 

(horário de Brasília) do dia 11 de outubro de 2022. No campo “Assunto” deve estar escrito: 

“Painel Integrado (Área Vinculada) - Título do Trabalho”. 

X. Para receber o certificado de apresentação, as interessadas deverão assinar uma lista de presença 

que será disponibilizada no dia da 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 grupo PET Biologia/UFU - Uberlândia, assim como em páginas do próprio evento. 

 

6. CRONOGRAMA  
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Fica acordado o seguinte cronograma: 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA (Horário de 

Brasília) 

Data inicial para a submissão de trabalhos. 17/08/2022 

(21h00m) 

Data final para submissão de trabalhos. 10/09/2022 

(23h59m) 

Envio de carta aceite para inscritos e correções a serem feitas 

apontadas pela banca examinadora. 

22/09/2022 

(23h59m) 

Data limite para envio de justificativa para alteração do autor 

apresentador. 

11/10/2022 

(11h00m) 

Data limite de envio dos painéis integrados e dos trabalhos corrigidos 

pelos autores. 

11/10/2022 

(23h59m) 

Data das apresentações 21/10/2022 

(11h00m às 14h00m) 

 

 

7. 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, por etapa de ensino, será realizada no dia 21 de outubro de 2022, com 

divulgação dos resultados via redes sociais do evento. O certificado será enviado para ao(s) 

autora(s) selecionada(s) em cada categoria via e-mail. Os critérios de avaliação serão divulgados 

posteriormente.  

 


