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EDITAL DE ABERTURA E SUBMISSÃO DE TRABLHOS DO 
I CONGRESSO DE INTEGRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

  
  

A comissão organizadora do I CONGRESSO DE INTEGRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, que se realizará 
no dia 10 de junho de 2019, no Auditório Unipê, do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPE. Este edital 
apresenta as regras e critérios, de observância obrigatória, estabelecidos pela Comissão Científica, 
relativamente ao envio, seleção e apresentação de resumos. 

 
1. OBJETIVO 
 
Fomentar e reconhecer iniciativas multidisciplinares sobre sustentabilidade e meio ambiente; Integrar os 
projetos e/ou iniciativas sustentáveis do Unipê através das ações do Programa Unipê Sustentável; Ofertar 
orientações gratuitas e voluntárias à comunidade sobre medidas de proteção e minoração de impactos ao 
meio ambiente; Promover atividades de lazer, recreativas e culturais valorizando o bem-estar individual e 
coletivo; Reconhecer a interação de saberes como objetivos primários da academia; e Instigar atividades de 
voluntariado e ações extensionistas como instrumentos de formação pessoal e profissional. 

 
2. PÚBLICO-ALVO 
 
Interno: Discentes e colaboradores do Unipê; 
Externo: Comunidade em geral. 
 
3. CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA INICIAL DATA FINAL 

Inscrições para Voluntários para o dia do Evento 20/05/2019 28/05/2019 

Inscrições para Ouvintes 20/05/2019 31/05/2019 

Envio de trabalho para apresentação em Pôster e/ou Stand 
Expositivo 

20/05/2019 31/05/2019 

Realização do Encontro 10/06/2019 10/06/2019 

 
4. INSCRIÇÕES 
 

A participação apenas nos stands de orientação é aberta ao público sem necessidade de inscrição e 
não gera certificação. 
 
4.1 Inscrições para Ouvinte, Apresentador e/ou Expositor de Trabalhos: Deverão ser feitas mediante 
preenchimento de formulário online, disponível no portal Unipê através do link: 
https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/93 até a data de 31/05/2019. As vagas são limitadas a 250 
(duzentas e cinquenta) pessoas. No ato de inscrição o participante deve optar entre: 

a) Participante Ouvinte (sem submissão de trabalho); 
b) Participante Apresentador e/ou Expositor de Trabalhos (com submissão de trabalho). 

IMPORTANTE:  
I. O participante inscrito como APRESENTADOR/EXPOSITOR OU VOLUNTÁRIO já está automaticamente 

inscrito como ouvinte, sem necessidade de nova inscrição. Após a finalização da inscrição via formulário 

https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/93
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o autor principal do trabalho deve encaminhar o arquivo com o resumo para 
publicacoesproac@unipe.edu.br, com o seguinte título: CONGRESSO DE INTEGRAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE – NOME COMPLETO DO PRIMEIRO AUTOR. As regras para submissão estão 
descritas no item 7 deste edital. 

II. A participação enquanto Ouvinte, Apresentador e/ou Expositor de Trabalhos deverá ser confirmada 
mediante a doação de 01 peça de roupa em perfeito estado de conservação. As doações irão beneficiar 
os projetos do UNIPÊ Sustentável. A entrega das peças deve ser feita no momento do credenciamento 
na Secretaria do Evento, no dia 10/06/2019. 

 
4.2 Inscrições para Voluntários para o dia do Evento: Deverão ser feitas mediante preenchimento de 
formulário online, disponível no portal Unipê até a data de 25/05/2019. As vagas são limitadas a 50 
(cinquenta) pessoas e os voluntários deverão comparecer a uma reunião previamente agendada para 
orientações sobre sua participação. Link para Voluntários: https://ficha.unipe.edu.br/ficha-aluno/94. 

 
5. CERTIFICAÇÃO 
 
Os certificados serão disponibilizados em formato eletrônico no endereço 
https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado com acesso através do CPF do participante e código de 
validação online a partir da data de 08/08/2019. Mais informações: asped@unipe.edu.br. 
 
5.1 Certificação para Ouvinte: A certificação para Ouvinte será emitida com a assinatura em pelo menos 2 
(duas) atividades específicas do Evento. A participação de OUVINTE no evento será certificada com 08 (oito) 
horas, para computação de horas complementares.  
5.2 Certificação para Apresentador/Expositor de trabalhos: A certificação para Apresentador e/ou expositor 
de trabalhos será emitida com a devida apresentação do trabalho que deverá ser realizada entre às 14h e 18h 
do dia 10/06/2019. A participação enquanto APRESENTADOR/EXPOSITOR será certificada com 02 (duas) 
horas, para computação de horas complementares.  
5.3 Certificação para Voluntário: A certificação para Voluntário será emitida com o devido cumprimento das 
atividades acordadas com a ASPED. A certificação contemplará o participante como MONITOR DE EVENTO 
VOLUNTÁRIO com computação de 10 (dez) horas de atividades complementares.  
IMPORTANTE: A participação apenas como Visitante nos Stands não necessita de inscrição prévia e não gera 
certificação. Os visitantes que desejarem certificação deverão participar também como ouvintes e realizar a 
devida inscrição. 
 
6. PROGRAMAÇÃO 
 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

08:00 ÀS 09:00 Credenciamento Hall do Auditório Unipê (secretaria do Evento) 

09:00 ÀS 09:30 Abertura Oficial Auditório Unipê 

09:30 ÀS 12:00 Ciclo de Palestras Auditório Unipê 

12:00 ÀS 14:00 Intervalo do Almoço  - 

14:00 ÀS 15:00 Oficina Formativa I Sala T440 

15:00 ÀS 16:00 Oficina Formativa II Sala T444 

14:00 ÀS 17:00 Apresentação de Posters Hall do Auditório Unipê 

14:00 ÀS 17:00 Exposição em Stands Hall do Auditório Unipê 

17:00 ÁS 17:30 Encerramento Oficial Auditório Unipê 

 
 

mailto:publicacoesproac@unipe.edu.br
https://ficha.unipe.edu.br/ficha-aluno/94
https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado
mailto:asped@unipe.edu.br


CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 
ASSESSORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO 

 
7. INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS 
  

a) Todos os trabalhos deverão ser submetidos OBRIGATORIAMENTE à avaliação da Comissão Científica 
do evento, no formato de resumo simples, enviados em arquivo digital “.docx” (Word), bem como o 
Termo de Cessão de Direitos Autorais, assinado e digitalizado (conforme modelo constante do ANEXO 
2) para o e-mail publicacoesproac@unipe.edu.br, após a inscrição dos autores no formulário online 
conforme item 4.1.  

b) Após, deve-se aguardar a confirmação do recebimento dos arquivos. Caso a confirmação não seja 
enviada em até 24h, remeter novamente os arquivos do resumo e formulário de envio e entrar em 
contato com a ASPED pelo telefone 2106-9337.  

c) Na cessão de direitos autorais estará explicitada a intenção de envio do trabalho para publicação e a 
declaração de responsabilidade pelos aspectos éticos, de autoria inédita (não plagio), autorização de 
publicação e a autorização para reformulação de linguagem, se necessária para atender aos padrões 
da instituição. 

d) Todos os resumos aceitos pela Comissão Cientifica serão publicados nos anais do evento. 
e) O resumo do trabalho deverá ser redigido e apresentado de acordo com os critérios a seguir: 

• O resumo deverá conter informações sumárias do trabalho: introdução, objetivos, 
metodologia e conclusões;  

• Página A4;  

• O resumo NÃO deve ultrapassar a quantidade de 500 palavras e deve ser seguido de 3 
palavras-chave (descritores);  

• Título: deve ser justificado com letras maiúsculas, em negrito, podendo estender-se por até 2 
linhas;  

• Deve ser utilizada fonte Times New Roman, tamanho 12 e o espaçamento entre as linhas 
deverá ser simples; 

• Nos resumos, não devem ser incluídos gráficos; 

• Autor (es): deixar uma linha em branco após o título e escrever o(s) nome(s) completo(s) do(s) 
autor (es). Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula.  

f) Os resumos deverão lidar com o eixo temático: INTEGRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.  
g) O Pôster deve ser apresentado por no máximo três autores, entre eles obrigatoriamente deve constar 

o professor responsável pelo trabalho.  
h) O STAND EXPOSITIVO deve ser apresentado pelos discentes e pelo professor responsável.  
i) A confirmação da aceitação do resumo será encaminhada por e-mail aos selecionados.  

  
8. NORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PÔSTER E/OU STAND 
  

a) Os autores com trabalho aceito são responsáveis pela confecção do pôster (MODELO ANEXO I) e/ou 
organização do stand expositivo (será reservado apenas o espaço de 2mx2m no hall do auditório 
Unipê); 

b) Dimensões do pôster: 
Largura mínima: 50cm e máxima 90cm; 
Altura mínima: 80cm e máxima 120cm. 

c) Sugerimos que os autores levem material de apoio: mobiliário, durex, clipes ou elástico, barbante ou 
similares para afixar seu pôster nos pilares do hall e/ou em estrutura disponibilizada pela Organização 
do Evento; 

d) O pôster deverá trazer: área do conhecimento; título idêntico ao do resumo submetido; nomes dos 
autores; introdução, métodos, resultados, discussão, conclusões e referências; autorização legal (se 
houver).  

mailto:publicacoesproac@unipe.edu.br
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e) O pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros e o stand deverá respeitar o 

espaço reservado de 2m x 2m.  
f) O apresentador/expositor deverá afixar o Pôster e ou montar o Stand até às 13h dia 10/06/2019, visto 

que a avaliação pode ocorrer entre 14h e 17h do mesmo dia. É essencial que os autores estejam 
presentes no momento de avaliação do trabalho. 

g) Professores avaliadores passarão para avaliar e registrar as apresentações dos Pôsteres entre 14h e 
17h. Somente os autores dos trabalhos com apresentação realizada e presentes no momento da 
avaliação receberão certificados de apresentação/exposição de trabalho. 

h) Cada trabalho só poderá ter no máximo três autores (dois discentes e o professor responsável). 
 
 
9. COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
A Comissão Organizadora do evento é composta pela coordenação do I CONGRESSO DE INTEGRAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE e conta com o apoio da ASPED – Assessoria de pesquisa, extensão e desenvolvimento. 
 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do I CONGRESSO DE INTEGRAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE. 

 
  João Pessoa, 10 de maio de 2019. 

 
 

Comissão Organizadora  
 
 

Profa. JOELMA CARNEIRO 
Coordenadora do  UNIPÊ SUSTENTÁVEL 

 
 

Profa. Hélcia Macedo  
Colaboradora  

 
 

Arthur Vieira de Lima 
ASPED 
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ANEXO I - Modelo de Pôster 
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ANEXO 2 

 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

EU, _________________________________________________________________________ 

inscrito(a) no CPF sob nº _______________________, portador da cédula de identidade 

nº_________________, expedida por______________, pelo presente termo, autorizo o UNIPÊ, a 

publicar o trabalho de minha autoria e co-autoria de:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

em instrumento de divulgação, impresso ou digital, do trabalho intitulado: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

cedendo-lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, os direitos autorais dele decorrentes.  

 

Declaro que a obra cedida é de minha autoria e que assumo, portanto, total responsabilidade pelo 

seu conteúdo. Autorizo, ainda, a publicação em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive nos 

sites do UNIPÊ, na Internet, e em CD-Rom, ou outros, bem como a reprodução em outras 

publicações, a comunicação ao público, a edição, a reedição ou a adaptação e a distribuição. Por 

ser verdade, firmo o presente e dou fé.  

 

Local e data, ___________________________ 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do primeiro autor 

 


