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A Coordenadora de Estagio, torna pública a abertura do Edital Cientifico do II 
ENCONTRO DE ESTÁGIO, no Auditório Paulo Freire – UEPA/CCSE com orientações 

para inscrições e para submissão dos trabalhos de pesquisa, ensino ou extensão. 
TEMA: “Estágio, Construção e Experiência para formação Profissional. ” 
 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1.1. O Edital contém orientações, condições e prazos para participação no II 
ENCONTRO DE ESTÁGIO, tanto para apresentadores de trabalhos, quanto para 
ouvintes. 
 
1.2. Ao realizarem as inscrições no evento, os participantes declaram conhecer e 
aceitar os termos deste Edital. 
1.3. As responsabilidades em atender as regras deste Edital, tanto em relação a 
submissão de trabalhos, quanto em relação a inscrição no evento, são de 
responsabilidade única e exclusiva dos participantes. 
1.4. Encontro de Estágio ocorrerá no dia 19/09/2019 
1.5. Para a modalidade “Apresentador de trabalhos” poderão se inscrever 
estudantes de graduação, matriculados em instituição de Ensino superior, que estão 
desenvolvendo Estágios ou trabalhos em ensino pesquisa e/ou extensão. 
1.5.1. Independente da submissão de trabalhos é indispensável realizar a inscrição 
no evento. 
1.5.2. Todos os que desejam participar do II ENCONTRO DE ESTÁGIO–
CCSE/UEPA; independentemente de haver submissão de trabalho, precisam se 
inscrever no prazo estabelecido no Cronograma Geral. 
1.5.3. Antes da inscrição, submissão e apresentação do trabalho é importante atentar 
aos seguintes itens: 

 

a) As propostas devem ser apresentadas na modalidade RESUMO, em língua 

portuguesa, e enviadas para o e-mail: nuestaccse2019@gmail.com; 

b) O período de inscrições será de 19/07/2019 à 09/08/2019; 

c) O número máximo de autores para cada submissão é até 03 estagiários (as) e 
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até 2 professores (as) orientadores (as); 

d) Cada estagiário (a) só poderá participar da apresentação de um único trabalho; 

e) Não há limite de submissão de trabalho pelos professores orientadores desde 

que com grupos de estagiários diferentes; 

f) O trabalho inscrito será, exclusivamente, enviado na forma de RESUMO simples 

ou expandidos, e será apresentado na modalidade pôster, o qual deverá 

contemplar uma síntese do trabalho, extensão ou pesquisa a partir de 

experiência desenvolvida no estágio obrigatório e não obrigatório nas Instituições 

de Estágios; 

g) A inscrição é de responsabilidade de um (a) estagiário (a), o (a) qual deverá 

efetivar a inscrição e digitação correta dos nomes dos demais autores, inclusive 

da (o) orientador (a), assim como do título do trabalho; 

h) Cada Orientador (a) inscrito (a) receberá e-mail para confirmar e aprovar a 

inscrição dos estagiários e submissão do (s) trabalho (s) inscrito (s); 

i) Cada orientador (a) deverá acessar o RESUMO conforme orientações que 

enviaremos por e-mail, através do sistema de inscrição; 

j) Caso o trabalho ainda necessite de alterações, o (a) orientador (a) deverá entrar 

em contato com o (os) estagiários (as) responsável (eis) para que realize (m) as 

alterações e proceda (m) a substituição do resumo na página de inscrição; 

k) Cada trabalho apresentado terá direito a um certificado apenas com o nome dos 

autores do trabalho, o qual estará disponível no endereço, em campo específico 

relativo ao evento; 

l) NORMAS DE FORMATAÇÃO PARA O RESUMO: a) Título em negrito e 

centralizado (no máximo 15 palavras) b) Nome dos autores especificando quem 

são monitores e orientadores em nota de rodapé; c) Identificação da Instituição 

e Centro, se houver grupo de pesquisa e/ou de extensão deverá (ão) 

acrescentar; d) O documento deverá ser salvo em Arquivo PDF; e) máximo de 

1.500 caracteres (contar caracteres sem espaço), espaçamento simples entre 

linhas, contendo introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, se 

houver, referências mais significativas e 3 palavras chaves; 

m) NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER: 1. a) Os trabalhos no formato 



 

de pôsteres ficarão expostos no dia 19/09/2019, no Hall do Bloco VI do 

CCSE/UEPA, em horários que divulgaremos posteriormente na Programação. 1. 

b) Haverá o acompanhamento de um (a) professor (a) orientador; 2. Os autores 

deverão permanecer junto ao seu painel para responder as questões dos 

participantes durante todo o período da sessão. 3. A responsabilidade pela 

montagem e retirada do pôster é dos autores. 4. A ausência dos expositores 

implica na desclassificação para o recebimento de certificado de apresentação. 

6. É proibida a apresentação do pôster por terceiros (não autores). 7. Não serão 

fornecidos equipamentos para a apresentação de pôsteres como retroprojetores, 

microcomputadores, microfones, aparelhos e instrumentos sonoros. 8. Os 

pôsteres não retirados após o horário de exibição serão descartados pela 

Comissão Organizadora; 

n) NORMAS PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER: O pôster deve ter 80 cm (largura) 

e de 120m (altura). Poderá conter fotos, imagens e gráficos desde que não 

exceda as dimensões do Pôster. Tipo de fixação: Recomenda-se o uso de cordão 

de nylon ou barbante. Não será permitida a utilização de materiais que perfurem 

o local a ser fixado o pôster. O material de fixação será de responsabilidade dos 

apresentadores; 

o) CONTEÚDO DO PÔSTER: O texto do pôster deve ser escrito em Língua 

Portuguesa e estar legível a pelo menos 1 metro de distância. Organizar as 

informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

entendidas, bem como utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster 

desperte o interesse do público. Deverá conter: resumo, introdução, referencial 

teórico, metodologia, resultados, se houver, referências mais significativas e 3 

palavras chaves; 

p) DÚVIDAS: Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos deverão ser tratados pelo e-

mail: anatelmasousa@uepa.br; 

q) Os casos omissos referentes a este Edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Núcleo de Estágio do CCSE (NENO). 
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2. CRONOGRAMA GERAL DO EVENTO 

 

Data/ Período                                  Atividade  

19 /07 a 09/08/2019 Inscrição de apresentadores de trabalhos e de 
ouvintes por e-mail  

Até 13/08/2019 Avaliação de trabalho  

Até 15/08/2019 Divulgação a lista dos trabalhos 

Até 16//08/2019 Divulgação do horário de apresentação de trabalho  

                                                                                                

Belém 11 de julho de 2019 

 

 

 

 

   Ana Telma Monteiro de Sousa 

        Coordenadora do Núcleo de Estágio 


