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NORMAS PARAS ENVIO DE RESUMO SIMPLES 

  

1. Só serão aceitos os resumos que atendam aos critérios abaixo: 

 

1.1 Todo conteúdo deve ser digitado em editor de texto Word, tamanho da página A4, fonte Arial, 
texto em português, espaçamento entre linhas de 1,5, margens da página no tamanho de 2,0 cm 

(superior, inferior, esquerda e direita);  

 

1.2 Deverão conter, obrigatoriamente, os itens abaixo, atendendo as suas respectivas formatações: 

1.2.1 Título 

Deve ser digitado em letra maiúscula, negrito, centralizado, tamanho 12 (ver modelo de resumo 

simples disponível no site). OBS: Para os estudantes vinculados ao Edital ICT 2020 da PROPEGI é 
obrigatório que o título seja igual ao projeto que foi aprovado no referido edital.  

1.2.2 Autores 

Após digitar o título do resumo, pular uma linha para colocar o nome dos autores do trabalho. Será 
permitido até cinco autores, sendo o primeiro autor o estudante responsável pelo desenvolvimento do 

trabalho e o último autor o docente responsável pela orientação.  Os nomes dos autores devem ser 
separados por vírgula, com apenas as letras iniciais maiúsculas, sem negrito, centralizado, tamanho 

10. Não escrever nenhum outro termo, como “autor”, “coautores”, “professor orientador”, “bolsista”, 
etc (ver modelo de resumo simples disponível no site). 

 
1.2.3 Filiação institucional 

Após digitar o nome dos autores, pular uma linha para colocar a filiação institucional. Informar o 

nome do Campus da UPE que os autores estão vinculados, letra maiúscula, sem negrito, centralizado, 
tamanho 10 (ver modelo de resumo simples disponível no site). 

 
1.2.4 Corpo do resumo 

Após digitar a filiação institucional, pular uma linha para digitar o corpo do resumo, que deve estar 
em parágrafo único sem recuo da margem esquerda. Não incluir figuras, tabelas, citações 

bibliográficas ou referências bibliográficas. O texto deve ser corrido, conter de 1.500 até 2.000 
caracteres com espaço, justificado, tamanho 10, sem negrito, apresentando em seu conteúdo 

elementos de introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão ou considerações finais (ver 

modelo de resumo simples disponível no site). 
 

1.2.5 Palavras-chave 
Após digitar o resumo, pular uma linha para digitar as palavras-chave. Deve ser apresentada de 03 a 

06 palavras-chave separadas por vírgula.  Apenas as letras iniciais maiúsculas, texto justificado, fonte 
tamanho 10, sem negrito (ver modelo de resumo simples disponível no site). 

 
1.2.6 Fonte de Financiamento 

Após as palavras-chave, pular uma linha e informar a(s) fonte(s) de financiamento, quando for o caso. 
Texto justificado, tamanho 10, sem negrito.  

OBS: Estudantes bolsistas devem, obrigatoriamente, informar a fonte de pagamento da bolsa. 

Exemplo: Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da UPE; Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (ver modelo de resumo simples disponível no 
site). 

 

2. Os trabalhos enviados (resumo simples) serão publicados nos Anais da Semana Universitária 

2021, com ISBN próprio. Cada dimensão (ensino, pesquisa e extensão) possui suas próprias 

regras quanto a obrigatoriedade de envio de trabalhos, conforme descrito abaixo: 

 

2.1 Ensino 

a) Submissão de resumo simples e apresentação obrigatória: 

• Bolsa BIA - estudantes; 

• Monitoria (Edital 03/2020) - estudantes; 

• Inovação Pedagógica (04/2019) - professores; 

• Apoio à Vivência Acadêmica (05/2019) - professores; 

• Apoio Psicossocial e Psicopedagógico 

• Residência Pedagógica 2020 - estudantes; 

• PIBID 2020 - estudantes. 

• Monitoria Voluntária de Ensino (MVE) - No 01/2021 (Edital interno - referente ao semestre 2020.2). 

 

Apresentações: Formato oral, com apoio de slides, com duração máximo de 10 minutos, no dia 05 
de outubro de 2021, no turno da tarde. A presença do orientador/professor responsável é obrigatória 

na sala de apresentação dos discentes para apoio ao bolsista e avaliação de estudantes. 

 

2.2 Pós-graduação, Pesquisa e Inovação 

a) Obrigatoriedade de submissão de resumo simples e de apresentação: 

• Edital ICT 2020 (Bolsista PIBIC-CNPq; Bolsista PIBIC-PFA; Bolsista PIBITI-CNPq; Bolsista 

PIBIC-Ensino Médio-CNPq)  

• Bolsistas de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UPE (após 01 ano de curso)  

 

b) Facultativa a submissão de resumo simples e de apresentação: 

• Projetos aprovados no Edital ICT 2020 como voluntários (PIBIC-Voluntário; PIBITI-Voluntário; 
PIBIC-Ensino Médio-Voluntário); 

• Estudantes de cursos Lato Sensu e Stricto Sensu da UPE (não bolsistas). 

 

Apresentações: Formato oral, com apoio de slides, com duração máximo de 10 minutos, no dia 06 

de outubro de 2021. Cada trabalho apresentado será apreciado por dois avaliadores. A presença do 

orientador é obrigatória na sala de apresentação para apoio ao bolsista e avaliação de estudantes. 

 

2.3 Extensão: 

 

a) Submissão de resumo simples e apresentação obrigatórias 
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• Atividades aprovadas no Edital PFA 2019 e Edital PFA 2020 (quem já entregou relatório final); 

b) Submissão de resumo simples e apresentação opcionais 

• Atividades aprovadas no Edital PFA 2019 e Edital PFA 2020 (quem não entregou relatório final); 

• Atividades aprovadas no Edital de Fluxo Contínuo 2019, Fluxo Contínuo 2020 e Fluxo Contínuo 
2021 (independente da entrega do relatório final). 

• Atividades aprovadas em outros Editais de Extensão nos anos de 2019, 2020 e 2021 (independente 

da entrega do relatório final). 

 

Apresentações: Devem ser realizadas no formato de palestra, roda de conversa, minicurso ou oficina 
que deverá integrar-se à programação do evento, em qualquer turno do dia 07 de outubro de 2021 

(dia reservado ao eixo extensão); após cadastro da atividade na programação, o docente responsável 
pela atividade deve enviar e-mail à Coordenação Setorial de Extensão e Cultura informando os 

detalhes da atividade. E-mail: matanorteextensao.coord@upe.br. 

 

 

  


