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EDITAL 03/2009 – PRAE/UFC

II ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS ESTUDANTIS

A  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  da  Universidade  Federal  do  Ceará 
(PRAE/UFC)  torna  pública  a  abertura  de  inscrições  e  estabelece  normas 
relativas  à  participação  de  estudantes  dos  cursos  de  graduação  desta 
Universidade, para apresentação de trabalhos, no II Encontro de Experiências 
Estudantis da UFC, que será realizado no período de  21 a 23 de outubro de 
2009,  no  Campus  do  Pici  integrando  os  ENCONTROS  UNIVERSITÁRIOS 
2009.

1. DOS OBJETIVOS

O II Encontro de Experiências Estudantis da UFC tem como principal objetivo 
estimular  o  envolvimento  dos  estudantes,  prioritariamente  dos  semestres 
iniciais, em atividades que favoreçam a integração e a troca de experiências no 
meio  universitário,  sejam  eles  participantes  de  programas  da  PRAE/UFC 
(bolsistas  de  iniciação  acadêmica,  residentes  das  moradias  universitárias, 
membros  de  entidades  estudantis)  ou  vinculados  a  outras  atividades 
universitárias.

2. PÚBLICO ALVO

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados em qualquer um dos 
cursos de graduação da UFC.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. O período de inscrição se iniciará às 08:00 horas do dia 29 de junho de 
2009  e  se  encerrará  às  18:00  horas  do  dia  23  de  agosto  de  2009. As 
inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  por  via  eletrônica  no  site 
http://www.prppg.ufc.br/eu2009.ufc.br/ .  Não serão aceitas inscrições fora do 
prazo.  A  perda  de  prazo  por  congestionamento  da  rede  é  de  inteira 
responsabilidade dos interessados.

3.2. Para realizar a inscrição, o estudante deve preencher os dados cadastrais 
solicitados  no  formulário  eletrônico  dos Encontros  Universitários  PRAE/UFC 
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2009, escolhendo OBRIGATORIAMENTE uma das temáticas do II Encontro de 
Experiências Estudantis, que julgue mais adequado para a avaliação do seu 
trabalho. O formulário eletrônico encontra-se no endereço: www.prae.ufc.br.

3.3. Efetivada a inscrição o estudante obterá, imediatamente, on-line, um recibo 
eletrônico de protocolo, o qual servirá como comprovante de inscrição.

3.4.  Será  aceito  apenas  um  trabalho  por  candidato  na  qualidade  de  autor 
principal. Se ocorrer mais de uma inscrição de trabalho de um mesmo autor 
principal, prevalecerá o último trabalho inscrito.

4. DOS TRABALHOS

4.1. Os trabalhos inscritos deverão versar sobre uma das áreas abaixo:

Relato de Experiência como Usuário/Bolsista/Estagiário:

1. de Iniciação Acadêmica;
2. de Moradia Estudantil;
3. de Movimento Estudantil;
4. do Restaurante Universitário;
5. do Projeto Iniciart  (PRAE/MAUC);
6. da Divisão Médico-Odontológica;
7. da Coordenadoria de Desporto e Lazer.

4.2. Somente concorrerão à premiação (através de certificado meritório), que 
obedecerá a normas descritas em regulamento específico,os trabalhos inscritos 
no formato completo, acompanhados de resumo e apresentados em forma de 
exposição oral, painel pôster ou apresentação artística.

4.3. Os resumos dos trabalhos inscritos serão encaminhados para parecer de 
consultores ad hoc designados pelo Comitê Interno da Pró-reitoria de Assuntos 
Estudantis.  Os  pareceres  serão  homologados  pelo  citado  comitê  e  os 
resultados serão comunicados aos PRIMEIROS AUTORES através do e-mail 
informado no ato da inscrição via formulário.

5. DA FORMATAÇÃO

5.1. Os trabalhos inscritos devem obedecer ao padrão estabelecido e serem 
preenchidos no formulário eletrônico disponibilizado. O teor do resumo e do 
trabalho completo é de total  responsabilidade dos autores. Assim sendo, ao 
preencher o resumo no formulário eletrônico, atentar rigorosamente para as 
seguintes instruções:

a) Registre a área escolhida;
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b) Digite o texto em português, sem parágrafo, justificado, fonte Times New 
Roman,  letra  tamanho  10,  espaçamento  simples,  dentro  do  retângulo  que 
mede 12 cm de largura por 18 cm de altura, compreendendo de 1.400 a 2.00 
caracteres com espaço;

c) Escreva o título do trabalho todo em letras maiúsculas e em negrito;

d) Escreva os nomes dos autores, iniciando pelo principal, em minúsculo sendo 
apenas em maiúsculo a primeira letra de cada nome;

e) Organize o resumo de forma a incluir uma pequena introdução, objetivos, 
descrição e considerações finais;

f)Indique palavras-chaves, três no máximo, que devem ser digitadas em letras 
maiúsculas apenas no espaço referente a elas no formulário eletrônico.

5.2. O participante deverá preencher o campo resumo no formulário eletrônico, 
em seguida, aguardará a análise e comunicação do aceite para então entregar 
o trabalho completo, que deverá ser apresentado em 2 (duas) vias impressas e 
gravados em um CD, até o dia 30 de setembro de 2009. Este deve conter no 
mínimo 10 (dez) páginas, tamanho A4, digitado em fonte Times New Roman, 
letra  tamanho 12,  espaçamento  entre  linhas 1,5,  justificado,  observando as 
normas técnicas exigidas e a seguinte organização:

a) Capa com título do trabalho, nome do(s) autor(es) e orientador,  se for o 
caso;

b) Introdução;

c) Desenvolvimento da área, contendo as subdivisões pertinentes;

d) Considerações finais;

e)Referências bibliográficas.

6. DA APRESENTAÇÃO

As  apresentações  serão  realizadas  através  de  Comunicação  Oral,  Painel 
(Pôster) e exposição artístico-cultural.

6.1. Comunicação oral

Cada candidato disporá de 15 minutos com tolerância de mais 5 minutos para 
apresentação  do  trabalho  e  serão  reservados  pelo  menos  5  minutos  para 
arguição. Serão disponibilizados, os seguintes recursos: Data show e CPU com 
entrada para CD/Pen Drive. Os trabalhos selecionados para apresentação oral 
deverão  ser  gravados  em  CDs  ou  Pen  Drive  e  ser  disponibilizados  ao 
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coordenador da seção com antecedência mínima de 15 minutos ao horário de 
início da mesma.

6.2. Painel (Pôster)

Os  painéis  (pôsteres)  devem ter  o  seguinte  formato:  0,90m de  largura  por 
1,20m de altura.  Só terão direito ao certificado de participação no II Encontro 
de Experiências Estudantis trabalhos que forem apresentados na forma painel 
cujo  responsável  pelo  mesmo  esteja  presente  na  hora  da  passagem  da 
comissão avaliadora para submeter-se a questionamentos.

6.3. Exposição  artístico-cultural

A exposição artístico-cultural deve contemplar um dos seguintes tipos de artes 
plásticas: desenho, pintura ou fotografia e abordar um das 07 (sete) áreas 
propostas no item 4 deste edital. Deve ser elaborado um resumo sobre o 
trabalho, indicando o significado, o espaço necessário para fixação e os 
recursos que serão utilizados na exposição. Somente farão jus ao certificado 
de participação no II Encontro de Experiências Estudantis trabalhos cujo 
Orientador e autor principal estejam presentes na hora da passagem da 
comissão avaliadora para submeter-se a questionamentos.

7. DOS CERTIFICADOS

Os  estudantes  autores  terão  direito  ao  certificado  digital  desde  que  estes 
tenham sido apresentados por qualquer um dos autores e que pelo menos um 
deles esteja presente no momento da passagem da comissão avaliadora para 
os possíveis questionamentos.

8. DO CRONOGRAMA

Inscrição de trabalhos 29/06/09 a 23/08/09
Análise dos trabalhos 23/08/09 a 13/09/09
Comunicação dos trabalhos aceitos 14/09/09
Entrega do trabalho completo 17 a 30/09/2009

9. DOS CASOS OMISSOS

Os  casos  omissos  e  as  situações  não  previstas  no  presente  edital  serão 
resolvidos  pela  comissão  organizadora,  ouvida  a  Pró-Reitoria  de  Assuntos 
Estudantis.

Fortaleza, 29 de junho de 2009.

Maria Clarisse Ferreira Gomes
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis
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