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XI Fórum da Pós-Graduação da UFRRJ 
 

26 a 29 de setembro de 2016 
 

“Desafios da Ciência e Tecnologia em Tempos de Crise” 
 
APRESENTAÇÃO  
 

O Fórum da Pós-Graduação é um evento promovido pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, as Coordenações e a representação discente dos 
Programas de Pós-Graduação da UFRRJ. O evento tem como principal 
objetivo a apresentação de trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos 
discentes dos Programas de Pós-Graduação da Universidade.  
 

O Fórum compreende também a apresentação de palestras com temas 
relevantes e de interesse para a pesquisa. As palestras são abertas a toda 
comunidade acadêmica, sendo concedido certificado de participação. 

 

DATA E LOCAL  
 

O XI Fórum da Pós-Graduação ocorrerá no período de 26 a 29 de setembro de 
2016 no Prédio Principal da UFRRJ, conforme programação a ser divulgada.  

 

INSCRIÇÕES  
 

As inscrições para submissão de resumos no XI Fórum da Pós-Graduação 
estarão abertas no período de 13 a 29 de junho de 2016.  

Os interessados deverão entregar ficha de inscrição, resumo (em 1 página, 
seguindo o modelo proposto), e uma cópia do resumo em CD, no formato .doc 
ou .docx, na respectiva Coordenação do Programa de Pós-Graduação o qual 
está matriculado.  

A ficha de inscrição e o modelo do resumo estão disponíveis na página da 
UFRRJ, no endereço: http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-
graduacao/secretaria-academica/ 

 

Será permitido a cada participante submeter apenas 1 (um) trabalho 
referente ao seu projeto de pesquisa.  

 

A inscrição dá direito a receber o certificado de participação e os anais do 
evento (com registro ISSN). 

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Os trabalhos poderão ser apresentados oralmente ou através de painéis.  

 

No ato do preenchimento da ficha de inscrição, o autor deverá indicar a forma 
de apresentação preferencial (oral ou painel).  

http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/secretaria-academica/
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/secretaria-academica/
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS  
 

Todos os trabalhos deverão ser apresentados seguindo as instruções do 
modelo proposto. Ressaltamos que os resumos deverão ser digitados em 
apenas UMA página, utilizando formato para papel A4 e obedecendo às 
orientações sobre tamanho, tipo de fonte e demais itens necessários (Título, 
Autores, Palavras-Chave, Resumo, Agências de fomento).  

 

A digitação dos trabalhos deverá ser feita em processadores de texto comuns 
(Word, Libre Office,etc.) em formato (.doc ou .docx); 

 

Serão permitidos no máximo 3 (três) autores por trabalho. Sendo eles, 
obrigatoriamente, o pós-graduando e seu orientador, e, caso houver, o 
co-orientador;  

 

Não serão aceitos resumos que contenham tabelas, figuras e afins;  

 

Ao entregar o resumo para submissão, o interessado deve possuir a anuência 
do orientador, por meio de assinatura na ficha de inscrição, autorizando a 
inscrição no evento e a publicação do resumo. Trabalhos sem a anuência do 
orientador não serão aceitos. 

 

A Comissão se reserva ao direito de aceitar ou condicionar o aceite da 
inscrição, ao completo e correto atendimento de todos os itens exigidos no 
edital por parte dos autores responsáveis;  

 

Os autores deverão assumir total responsabilidade pelo conteúdo dos 
resumos inscritos e sua adequação à formatação estabelecida, sob a 
penalidade de ter sua inscrição recusada;  

 

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do XI Fórum da 
Pós-Graduação da UFRRJ.  

 

SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Serão selecionados até 5 (cinco) apresentações orais e 10 (dez) 
apresentações em painel por Programa de Pós-Graduação. Em caso de 
submissão de um número maior de resumos, os trabalhos serão selecionados 
pelo colegiado de cada Programa.  

O número de apresentações orais poderá ser aumentado a critério da 
Coordenação de cada Programa de Pós-Graduação. Com relação às 
apresentações em painel, o número está fixado em 10, não sendo passível de 
aumento. 

 

INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

APRESENTAÇÃO EM PAINEL  
 

Cada trabalho terá a sua disposição um expositor com as dimensões de 0,90 x 
1,20 m a ser fornecido pela comissão organizadora do evento.  
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A apresentação escrita do trabalho é de inteira responsabilidade dos autores. 

 

APRESENTAÇÃO ORAL  

 

As comunicações orais terão duração máxima de 10 minutos, com 5 minutos 
adicionais para discussão. Será disponibilizado projetor multimídia acoplado a 
CPU apenas com entrada USB.  

 

INFORMAÇÕES  

 

Outras informações poderão ser obtidas na Divisão Acadêmica da PROPPG, 
sala 115 do Pavilhão Central, através do e-mail: forumposgradufrrj@gmail.com 

 

COORDENAÇÃO  

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

Colegiados dos Programas de Pós-Graduação; 

Representação Discente dos Programas de Pós-Graduação da UFRRJ.  

 

 


