HUMANISMO, TECNOLOGIA E
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA
UNIVERSIDADE
24 a 27 de outubro de 2017
Local: Campus I UCPel

REGULAMENTO
O Salão Universitário é um espaço para divulgação de trabalhos e discussão de prá cas de iniciação
cien ﬁca, de pesquisa e de extensão. É des nado aos estudantes de Graduação, Pós-Graduação Lato
Sensu e Stricto Sensu da UCPel e de outras Ins tuições de Ensino Superior, além de proﬁssionais e
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio das Escolas de Pelotas e Região Sul
do Rio Grande do Sul.
Neste ano, o Salão Universitário promoverá o 26º Congresso de Iniciação Cien ﬁca, a 16ª Mostra de
Pós-Graduação, o 9º Congresso de Extensão, a 2ª Mostra de Trabalhos de Pesquisa Produzidos por
Proﬁssionais e a 2ª Mostra de Iniciação Cien ﬁca e Extensão, promovida para alunos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio das Escolas de Pelotas e Região Sul.

1. OBJETIVO
Fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão e valorizar o conhecimento a par r da integração de
alunos e proﬁssionais de todos os níveis e áreas.
2. PÚBLICO ALVO
2.1 Aluno UCPel – Alunos vinculados aos cursos de Graduação e Pós-Graduação (Especialização,
Mestrado ou Doutorado).
2.2 Aluno externo – Alunos vinculados a outra Ins tuição de Ensino Superior.
2.3 Proﬁssionais – Proﬁssionais (já formados na Graduação e/ou Pós-Graduação), sem vínculo com
Ins tuição de Ensino Superior.
2.4 Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio das Escolas de Pelotas e da
região sul do Rio Grande do Sul.
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3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições devem ser realizadas de 17 de julho a 11 de setembro de 2017, através do site da
Universidade (h p://salao.ucpel.edu.br/inscricoes).
3.1.1 A inscrição somente será conﬁrmada mediante pagamento.
3.1.2 Em caso de não pagamento do boleto bancário, o trabalho não será avaliado.
3.2 O aluno bolsista inscrito é considerado o APRESENTADOR.
3.3 Não serão aceitas inscrições para apresentação de banner ou para par cipante na condição de
‘ouvinte’.
3.4 No momento da inscrição, o par cipante do 26º Congresso de Iniciação Cien ﬁca, da 16ª Mostra
de Pós-Graduação e do 9º Congresso de Extensão deverá indicar a etapa em que se encontra o
trabalho, caracterizando-o como:
a) Métodos/Técnicas de Pesquisa (etapa inicial da pesquisa, que neste evento não estará
inclusa na premiação)
b) Pesquisa com resultados parciais;
c) Pesquisa com resultados ﬁnais.

4. SUBMISSÃO DE TRABALHOS
4.1 Cada estudante poderá submeter 1 (um) trabalho como primeiro autor em cada uma das
modalidades do Salão Universitário (Iniciação Cien ﬁca, Pós-Graduação, Extensão, Proﬁssionais
ou Alunos das Escolas de Pelotas e Região).
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5. VALORES
5.1 Alunos UCPel
- R$ 30,00 (trinta reais) de 17 de julho a 21 de agosto de 2017.
- R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de 22 de agosto a 11 de setembro de 2017.
5.2 Alunos de outras IES
- R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) de 17 de julho a 21 de agosto de 2017.
- R$ 80,00 (oitenta reais) de 22 de agosto a 11 de setembro de 2017.
5.3 Profissionais
- R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) de 17 de julho a 21 de agosto de 2017.
- R$ 90,00 (noventa reais) de 22 de agosto a 11 de setembro de 2017.
5.4 Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio das escolas de Pelotas e
da região sul do Rio Grande do Sul
- R$ 10,00 (dez reais) de 17 de julho a 21 de agosto de 2017.
- R$ 15,00 (quinze reais) de 22 de agosto a 11 de setembro de 2017.
*O valor do pagamento não será devolvido em nenhuma hipótese.

6. RESUMO
6.1 Estrutura e formatação do resumo
O aluno inscrito como apresentador deverá submeter o resumo conforme modelo disponível no
link MODELORESUMO2017, respeitando aos seguintes parâmetros:
- Arquivo em formato word.
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- Tamanho do texto do resumo: entre 250 e 300 palavras
- Fonte ( po): “Arial”.
- Tamanho da fonte: 12.
- Margem superior: 4,5 cm; inferior, esquerda e direita: 2,5 cm.
- Espaçamento entre linhas: simples.
- Alinhamento do texto: jus ﬁcado.
6.2 Submissão do resumo
6.2.1 Os resumos deverão ser subme dos no site www.ucpel.edu.br/salao.
6.2.2 Depois de ﬁnalizados os prazos para submissão e homologação dos trabalhos inscritos, o
resumo não poderá ser alterado.
6.2.3 Resumos postados fora dos padrões indicados não serão aceitos no evento.
6.2.4 Além da submissão do resumo, o aluno inscrito deverá anexar, no momento de sua
inscrição, a “Carta de Recomendação” de seu orientador (modelo disponível no site do
salão). Estão isentos dessa exigência os inscritos na 2ª Mostra de Trabalhos de Pesquisa
Produzidos por Proﬁssionais, já que nessa modalidade não há obrigatoriedade de
orientador.

7. ANÁLISES DOS TRABALHOS SUBMETIDOS
7.1 Os trabalhos devidamente subme dos, que es verem nos padrões indicados e que es verem
com sua inscrição paga, serão encaminhados pela Comissão Organizadora do Evento para
avaliação.
7.2 Cada trabalho subme do terá direito a apenas uma reformulação e/ou adequação.
7.3 Caso as reformulações/adequações não sejam atendidas, o resumo será REPROVADO e não será
permi da a sua apresentação.
7.4 É responsabilidade do aluno/bolsista acompanhar as informações de sua inscrição no site do
Salão (h p://salao.ucpel.edu.br/inscricoes), bem como atender as reformulações quando
solicitadas.
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8. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E SESSÕES DE APRESENTAÇÃO
A lista contendo o nome dos apresentadores e respec vas sessões será divulgada no site
www.ucpel.edu.br/salao a par r do dia 20 de outubro de 2017.

9. APRESENTAÇÕES ORAIS
Os apresentadores e avaliadores deverão fazer o credenciamento antes do início de sua sessão de
apresentação.
9.1 Os trabalhos deverão ser apresentados em slides (arquivo.ppt ou .pdf), trazidos em pen drive,
previamente revisados quanto à integridade da gravação.
9.2 O apresentador deverá estar no local de sua apresentação 15 minutos antes do início do período
das apresentações, juntamente com o seu orientador, e só poderá deixar o local após o término
de todas as apresentações da sessão.
9.2.1 Caso o apresentador tenha algum problema que o impeça de comparecer à apresentação
oral, deverá enviar, até a data limite de 23 de outubro de 2017, um e-mail para
“salaouniversitario@ucpel.edu.br”, jus ﬁcando a sua ausência e indicando um coautor para
subs tuí-lo.
9.2.1.1 Em caso de subs tuição do apresentador, é de inteira responsabilidade do autor do
trabalho (apresentador) informar, ao coautor que irá subs tuí-lo, a data, o local e o
horário da apresentação.
9.2.2 Caso o orientador não possa acompanhar seu orientando, deverá indicar outro professor
para representá-lo por meio da “Carta de Representação” (modelo disponível na página do
Salão), a qual será entregue pelo apresentador do trabalho a um dos avaliadores, antes do
início da apresentação.
9.3 O apresentador terá 10 minutos para expor seu trabalho e 5 minutos para responder a perguntas.
9.4 O aluno inscrito que não apresentar o trabalho não receberá cer ﬁcado do evento.

10. AVALIAÇÕES
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O apresentador será avaliado na modalidade “apresentação oral” quanto:
- à clareza da apresentação e à qualidade da comunicação oral;
- ao conhecimento do assunto e à adequação ao tempo;
- à qualidade do trabalho e à discussão dos resultados;
- à sua par cipação no trabalho.

11. DESEMPATE
Os critérios de desempate serão, nesta ordem de prioridade, os seguintes:
11.1 Presença do orientador ou outro professor representante formalmente designado pelo
orientador.
11.2 Análise do currículo do apresentador e seu orientador, a cargo da Comissão Organizadora do
Salão.

12. PREMIAÇÃO
12.1 No Congresso de Iniciação Cien ﬁca, a premiação de JOVEM PESQUISADOR será feita ao 1º
lugar em cada um dos três níveis:
- PIBIC/CNPQ.
- PROBIC/FAPERGS.
- INICIAÇÃO CIENTÍFICA GERAL.
A premiação será distribuída por quatro áreas do conhecimento:
- CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS.
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- CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS.
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES.
- CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, ENGENHARIAS E AGRÁRIAS.
12.2 Na Mostra de Pós-Graduação, a premiação de PESQUISADOR será feita ao 1º lugar de cada área
do conhecimento:
- CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS.
- CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS.
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES.
- CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, ENGENHARIAS E AGRÁRIAS.
12.3 No Congresso de Extensão, serão premiados:
- Projetos UCPel: 1º e 2º lugares.
- Projetos Outras IES: 1º e 2º lugares.

12.4 Na Mostra de trabalhos Produzidos por Proﬁssionais, será premiado o 1º lugar de cada área do
conhecimento:
- CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS.
- CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS.
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES.
- CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA , ENGENHARIAS E AGRÁRIAS.

12.5
Na Mostra de Iniciação Cien ﬁca promovida para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental
ao 3° ano do Ensino Médio das Escolas de Pelotas e da Região Sul do Rio Grande do Sul, serão
premiados:
- alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental - aluno apresentador e seu orientador
classiﬁcado em 1º lugar
- alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio - aluno apresentador e seu orientador classiﬁcado
em 1º lugar
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13. CERTIFICADOS
Os cer ﬁcados de par cipação estarão disponíveis no site do salão.
Serão confeccionados cer ﬁcados para os autores dos trabalhos (inscritos e apresentados), avaliadores
dos trabalhos e dos resumos.
Não serão confeccionados cer ﬁcados para os coautores, mesmo que tenham apresentado o trabalho,
exceto em situações de solicitação prévia à Comissão Organizadora.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os atendimentos às dúvidas e às informações sobre o Salão Universitário serão realizados através do
sistema eletrônico do evento (www.ucpel.edu.br/salao) e do e-mail salaouniversitario@ucpel.edu.br.
Casos omissos serão discu dos e deﬁnidos pela Comissão Organizadora do evento.
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