Apresentação de trabalhos no VII Fórum Conexão dos Saberes

Poderão se inscrever alunos de todos os cursos da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e de outras universidades, centros acadêmicos,
faculdades, pessoas da sociedade sem vinculo universitário e também pessoas com
vinculo em ONGs ou empresas, ou setor público (exemplo prefeitura, escola) que
contenham projetos que abordem ensino, pesquisa, desenvolvimento extensão
universitária tendo como público as comunidades quilombolas e rurais pertencentes ao
município de Serro pertencentes a área de atuação do Pet Conexão dos Saberes
(Capivari, Serra da Bicha, Jacutinga, Três Barras, Milho Verde, Baú, Barra da Cega,
Fazenda Santa Cruz, Vau, São Gonçalo do Rio das Pedras, Ausente,)

INSCRIÇÕES: 26/01/2017 a 09/02/2017

Instruções para elaboração e submissão de trabalho

 O trabalho deverá ser enviado utilizando o modelo disponibilizado no site do Pet
Conexão dos Saberes. O corpo do trabalho deverá ser escrito em parágrafo
único, em uma única página, contendo introdução, objetivo, metodologia,
resultados e conclusão. Não poderá conter figuras e/ou tabelas e também não
poderá ultrapassar o tamanho de 3.000 caracteres (com espaço). Os resumos
simples aprovados serão apresentados somente em forma de banner.
 O mesmo autor pode apresentar vários trabalhos, desde que sejam diferentes.
Numero de coautor ilimitado.
 Trabalhos que não respeitarem as normas não serão aprovados e nem colocado
no relatório final do evento que será disponibilizado no site do Pet Conexão dos
Saberes.
 Os trabalhos a serem submetidos deverão ser enviados pelo autor principal no
email viiforumconexaoufvjm@gmail.com, em PDF tendo como assunto:
Submissão trabalho VII Fórum Conexão dos Saberes; No corpo do email deverá
conter: Nome do projeto, Nome completo do Autor principal, coautores.
Da avaliação dos trabalhos e resultados
 A avaliação dos trabalhos será realizada por membros da comissão científica,
tendo o parecer dado como "Aceito" ou "Recusado".
 O resultado parcial das avaliações dos trabalhos está previsto para 12/02/2017,
podendo ser alterado pela comissão científica;
 A data para interposição do resultado está prevista do dia 12/02/17 ao dia
14/02/17

 O resultado final das avaliações dos trabalhos está previsto para 15/02/2017,
podendo ser alterado pela comissão científica;
 Os trabalhos aprovados serão publicados no relatório final do evento que será
disponibilizado no site do Pet Conexão dos Saberes.
 O conteúdo do trabalho submetido e aprovado é de inteira responsabilidade de
seu(s) autor(es).
Da apresentação dos trabalhos
 Para cada trabalho apresentado será fornecido um certificado contendo o título e
os nomes dos autores.
 O Banner deverá ser montado no dia da apresentação. O apresentador terá no
máximo até 10 (dez) minutos para exposição e mais 5 (cinco) minutos para
debate com o público presente.

Dúvidas entre em contato com a equipe organizadora, site do Pet Conexão dos Saberes
http://petconexaoufvjm.weebly.com/
,
e
pelo
email
do
evento
viiforumconexaoufvjm@gmail.com.

