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IV ENCONTRO DE PRODUÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA DE 
SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

EDITAL SELEÇÃO AVALIADORES Nº 02/2022-PROGEP/UFC 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP/UFC), torna pública a abertura das inscrições para a 

seleção de Avaliadores do IV ENCONTRO DE PRODUÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA DE SERVIDORES 

DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS.  

1 ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2022 E O IV ENCONTRO DE PRODUÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA DE 

SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Nesta quarta edição, o Encontro de Produção de Pesquisa Científica de Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos ocorrerá entre os dias 23 e 25 de novembro de 2022, de forma online, e seguirá 

compondo os Encontros Universitários (EUs) da Universidade Federal do Ceará. Uma ação estratégica 

em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade pela Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas, apresentando as pesquisas científicas dos servidores docentes e técnico-

administrativos para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, assegurando visibilidade e 

continuidade aos seus estudos empíricos, substanciando a promoção e o desenvolvimento do corpo 

funcional da instituição. 

Em sua quarta edição, por meio das apresentações orais ou em formato pôster, a comunidade 

acadêmica poderá conhecer algumas das atividades de pesquisas desenvolvidas e as contribuições dos 

servidores da universidade para a sociedade.  

2 INSCRIÇÃO COMO AVALIADOR(A) 

2.1 Poderão atuar como avaliadores(as) docentes e técnicos administrativos em educação da 

Universidade Federal do Ceará, com pós-graduação (lato e/ou stricto sensu) ou que estejam 

regularmente matriculados em programas de mestrado ou doutorado. 
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3 INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para avaliadores(as) dos trabalhos do IV Encontro de Produção de Pesquisa 

Científica de Servidores Docentes e Técnico-Administrativos ocorrerão entre os dias 16/08 a 

16/09/2022, deverão ser realizadas em duas etapas: na página dos EUs 2022 

(https://encontrosuniversitarios.ufc.br/) em período previsto no cronograma (vide item 6 deste 

edital) e com o preenchimento do formulário disponível no link 

https://forms.gle/M7oXLLaeb2MwUny1A. 

3.2 Além do preenchimento dos formulários, os(as) servidores(as) técnico-administrativos que estão 

regularmente matriculados em cursos de mestrado ou doutorado deverão remeter, ainda no 

período de inscrição, declaração de matrícula para o e-mail 

encontrosuniversitarios.progep@ufc.br. Para os(as) servidores(as) já detentores da titulação, 

será considerada a informação disponível no SIGPRH referente à titulação. 

3.3 Os interessados deverão indicar, neste mesmo formulário, o mínimo de 2 (duas) sessões de 

apresentações na modalidade Oral para as quais possuem disponibilidade, de acordo com o 

cronograma abaixo: 
 

APRESENTAÇÕES MODALIDADE ORAL 
23/11/22 - - 14h - 16h 16h - 18h 
24/11/22* 08h - 10h 10h - 12h - - 
25/11/22 08h - 10h 10h - 12h 14h - 16h 16h - 18h 

*Tarde do dia 24/11/2022 - suspensão das atividades em virtude do jogo da seleção brasileira na Copa 
do Mundo 2022 

3.4 O(A) avaliador(a) deverá permanecer online durante todo o tempo da Comunicação Oral (bloco 

de 2 horas), podendo avaliar de três a cinco trabalhos por sessão - cujo volume e alocação de 

trabalhos dependerá da quantidade que forem inscritos. 

3.5 A quantidade de avaliadores(as) convocados(as) dependerá da quantidade de trabalhos inscritos, 

o que poderá limitar o número de avaliadores(as) convocados(as). Os(As) demais ficarão em um 

cadastro de reserva, e poderão ser convocados(as) em caso de necessidade. 

3.6 Cada sessão deverá contar com dois avaliadores(as), a depender da quantidade de trabalhos 

inscritos e de avaliadores(as) aprovados(as). 

3.7 A PROGEP procurará alocar trabalhos em cada sessão por afinidade temática e os(as) 

avaliadores(as) serão, preferencialmente, alocados em sessões cuja temática esteja de acordo 

com o indicado no formulário de inscrição. Porém, em casos excepcionais, podem ocorrer 

alocações de trabalho de temáticas diferenciadas. 

https://encontrosuniversitarios.ufc.br/
https://forms.gle/M7oXLLaeb2MwUny1A
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3.8 A PROGEP informa que buscará priorizar a(s) escolha(s) do(a) avaliador(a), respeitada a ordem 

de inscrição, mas poderá entrar em contato para pactuar ajustes em horários com excesso ou 

ausência de preferências. 

3.9 Para os trabalhos na modalidade Pôster, que serão avaliados de FORMA SÍNCRONA, o(a) 

avaliador(a) deverá estar logado(a) ao fórum no horário acordado, fazendo as intervenções via 

texto no fórum de discussão, durante o tempo necessário para avaliar o trabalho. Haverá uma 

interação através de questionamentos feitos ao pesquisador, e ao final, quando não restarem 

mais pendências, o avaliador preencherá o formulário de avaliação, que será disponibilizado 

oportunamente. 

3.10 Os (As) avaliadores (as) deverão acompanhar as comunicações disponibilizadas nos canais oficiais 

do evento e/ou por meio do endereço de e-mail informado no formulário de inscrição.  

3.11 Os (As) avaliadores (as) serão classificados (as) de acordo com as suas titulações (Doutor, Mestre 

ou Especialista) e/ou com as áreas temáticas informadas no formulário indicado no item 3.1, 

tendo em vista o volume de trabalhos inscritos de cada área.  

4 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

A Comissão Organizadora deste Edital enviará para a Comissão Executiva dos EUs 2022 a relação 

dos(as) avaliadores(as) que atuaram regularmente nas sessões para as quais foram selecionados(as). 

Os certificados serão disponibilizados na plataforma oficial dos EUs 2022. 
 

4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1.1 Os avaliadores deverão estar à disposição do evento entre 5 a 10 minutos de 

antecedência do horário previsto para o início da sessão – para a Comunicação Oral, no 

ambiente virtual na sala online; e para o Painel (Pôster) no fórum de discussão. 

4.1.2 Para o êxito do evento, é imprescindível a comunicação com antecedência à Comissão 

Organizadora deste Encontro de qualquer fato que venha a impossibilitar a participação 

do avaliador, através do e-mail encontrosuniversitarios.progep@ufc.br. 

4.1.3 Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão decididos pela Comissão 

Organizadora do IV Encontro de Produção de Pesquisa Científica de Servidores Docentes 

e Técnico-Administrativos. 

  

mailto:encontrosuniversitarios.progep@ufc.br
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5 CRONOGRAMA 

 

Lançamento do Edital dos EU 2022: 16/ago/2022 

Prazo para envio de Resumos (Período de Inscrição): 16/ago a 16/set/2022 (até 23:59) 

Cadastro de Avaliadores: 16/ago a 16/set/2022 

Prazo para ajustes e homologação dos resumos pelos 
orientadores: 

19 a 23/set/2022 

Divulgação de todos os Resumos Cadastrados:  26/set/2022 

Análise dos Resumos Cadastrados:  26/set a 10/out/2022 

Divulgação dos Resumos Analisados e Aceitos: 14/out/2022 

Prazo Recursal:  17 a 20/out/2022 

Resultado dos Recursos:  25/out/2022 

Resultado Final - Alocação em Sala Virtual e Pôsteres:   01/nov/2022 

Divulgação dos Avaliadores Selecionados: 08/nov/2022 

Inclusão dos Arquivos de Pôsteres pelos Autores na Plataforma:  04/nov a 18/nov/2022 

Encontros Universitários 2022 23 a 25/nov/2022 

Fortaleza, 05 de agosto de 2022. 

Amanda Nobre de Aguiar 

Ana Cristina Teixeira de Brito 

Daniele Cirilo Suliano 

Rafael de Freitas Pereira 

Rafael Straus Timbó Vasconcelos 

Rita Paiva Pereira Honório 

Telma Araújo do Nascimento 

Teresa Cristina Aguiar Lima 

Comissão Organizadora do IV Encontro de Produção de Pesquisa Científica de Servidores Docentes e 

Técnico-Administrativos 

Prof. Marcus Vinícius Veras Machado 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 


