
 

II SEMINÁRIO PROVIFOR CIÊNCIA E SENSO COMUM: UM DEBATE NO 

BRASIL DO SÉCULO XXI e 

II SEILIC UFU (SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS) 

 

Prezado/a autor/a, 
 

A Comissão Organizadora agradece a sua participação no evento e deseja que as sessões de 

apresentação de trabalho gerem um rico momento de debates e reflexões.  

O “II SEMINÁRIO PROVIFOR CIÊNCIA E SENSO COMUM: UM DEBATE NO BRASIL DO 

SÉCULO XXI” e “II SEILIC UFU (SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS)” 

ocorrerão de modo articulado. 

Abaixo, serão apresentadas informações importantes sobre o evento. 

 

1. CRONOGRAMA 

 

Data Descrição 

21/01 a 22/02/2022 Inscrições 

21/01 a 13/02/2022 Submissão dos resumos expandidos 

15/02/2022 Divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação nos GT’s 

22 e 23/02/2022 Realização do Evento 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/TvwvWFR3B13G68rY6 

 

3. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

3.1. Cada inscrita/inscrito poderá apresentar apenas um trabalho como autora/autor principal; 

3.2. Cada trabalho inscrito poderá ter, no máximo, sete coautoras/coautores; 

3.3. O Resumo Expandido deve estar estruturado da seguinte forma: 

3.3.1. Redigido em Língua Portuguesa; 

3.3.2. Salvo em editor de texto Word versão 97-2003 ou posterior; 

3.3.3. Estar organizado de modo a conter o título, autore(s)/coautore(s), palavras-chave, 

introdução, objetivos, metodologia, principais análises e conclusões e referências; 

3.3.4. O título do trabalho deve figurar em letras maiúsculas, em negrito, centralizado com, 

no máximo, 200 caracteres com espaço; 

3.3.5. O trabalho deve conter de três a cinco palavras-chave (as mesmas informadas no 

formulário de inscrição; 

3.3.6. O trabalho deve conter, ao todo, entre 3000 e 6000 caracteres com espaço (incluindo as 

referências utilizadas); 

3.3.7. Estar formatado em página A-4 com margens de 2 cm;  

3.3.8. Deve ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12, em alinhamento 

justificado e com espaçamento simples entre as linhas; e 

3.3.9. As referências devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT/6023-2018. 
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4. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

4.1. Os trabalhos inscritos serão organizados em Grupos de Trabalhos, de acordo com os temas. 

Os GTs são espaços para a apresentação e discussão de relatos de experiências ou pesquisas 

concluídas; 

4.2. O evento é inteiramente gratuito para ouvintes e apresentadoras/apresentadores de trabalho;  

4.3. Não serão aceitas inscrições de trabalhos realizadas fora do prazo; 

4.4. A comissão organizadora não se responsabilizará por problemas técnicos ocorridos durante o 

envio; 

4.5. As inscrições para participação no evento acontecerão apenas por meio do link do formulário 

eletrônico disponibilizado; 

4.6. Feita a inscrição, o participante receberá uma cópia do formulário, caso opte por recebê-la; 

4.7. A avaliação, o deferimento ou o indeferimento de trabalhos são da responsabilidade 

das(s)/do(s) coordenadora(s)/coordenador(es) de cada Grupo de Trabalho. 

4.8. A divulgação dos trabalhos aprovados para os Grupos de Trabalho será realizada por meio do 

site http://www.prograd.ufu.br/servicos/programa-virtual-de-formacao-provifor, exclusivamente;  

4.9. Os participantes que fizerem sua inscrição na modalidade “apresentação de trabalho” e não 

tiverem seus trabalhos aprovados terão sua inscrição convertida para a categoria “ouvintes” 

automaticamente; 

4.10. Todas as coautoras e coautores devem estar inscritos no evento; e 

4.11. Os certificados para as/os inscritas/inscritos como ouvintes e para quem apresentou trabalho 

serão disponibilizados em até 60 dias após o término do evento, na plataforma SIEX-UFU 

(http://www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar). 
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