
O I Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPA é uma
iniciativa pioneira que visa apresentar os resultados de projetos financiados por
editais das Pró-Reitorias: PROEG, PROPESP e PROEX, no sentido de motivar novas
produções, mobilização dos grupos de estudos e pesquisas, além da divulgação e
integração dos grupos de pesquisas.

No campus de Abaetetuba, realizaremos esse evento no período de 12 a 14
de novembro do corrente, tendo sua abertura no dia 12, às 14h30, com mesa de
abertura, seguida de palestra ministrada pela Sra. Juliana Lando Canga, do Instituto
Superior de Serviço Social de Angola (Intercâmbio Internacional).

As apresentações de trabalho dar-se-ão nos dias 13 e 14 de novembro, nos
horários de 10h às 11h30 (manhã), 15h às 16h30 (tarde) e 18h30 às 19h30 (noite).
Dessa maneira os alunos terão seus horários de aula até o intervalo e depois, serão
liberados para assistir as apresentações. Acreditamos que dessa maneira vamos
garantir quórum nas apresentações, visto que serão passadas frequências para a
emissão de certificados de participação do evento. Para isso, será necessária a
adesão dos professores, liberando seus alunos e participando como avaliadores dos
trabalhos apresentados.

Apresentação

Apresentação de Trabalhos

Serão utilizadas 3 (três) salas de aula e o auditório Tocantins, como espaços
de apresentação dos trabalhos. Sendo que no horário noturno, serão usadas
somente duas salas e o auditório Tocantins. Dessa maneira, teremos espaços para
apresentação de 76 trabalhos, com tempo de 15 minutos e a cada dois trabalhos
apresentados, 15 minutos para discussões, gerando diálogos sobre as produções e
feedbacks necessários à continuidades de estudos e pesquisas.

Para garantir a participação dos alunos do noturno, serão disponibilizados
três espaços, sendo 2 (duas) salas e ou auditório Tocantins, para apresentação de
dois trabalhos por espaço. Em seguida às apresentações os alunos serão
encaminhados para suas aulas do dia.

Os trabalhos já estão previamente inscritos, necessitando somente
confirmação pelo site www.osvaldo.com, a parir do preenchimento de formulário
eletrônico.

http://www.osvaldo.com/


Ca  

Para garantir a apresentação dos projetos e seus resultados, a DDPG fará uma
inscrição de confirmação das apresentações junto aos coordenadores e bolsistas, para
fins de certificação e frequência. No caso de ausência dos coordenadores será necessário
registro de motivo para fins de justificativa junto às Pró-reitorias financiadoras dos
projetos.

Apresentação

Para organizar os espaços de apresentação dos resultados (salas de aula e
auditório), como grupo de trabalho, teremos o apoio de alunos da pós-graduação e a
colaboração de avaliadores em número de um ou dois, por sala. Cada avaliador
receberá um certificado de participação da banca de avaliação com os títulos dos
trabalhos avaliados. Para tanto, contamos com a participação dos professores que
coordenam projetos, assim como, professores da pós-graduação e ainda aqueles que
compõem as faculdades do campus.

Para maiores esclarecimentos, nos colocamos a disposição e esperamos contar
com a participação de cada um (a) que se dedica ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão
Universitária.

Certificações dos avaliadores

Prof. Dr. Osvaldo dos Santos Barros
Coordenador da DPPG

As inscrições para ouvistes dos trabalhos será gratuita e deve ser realizada pelo
site www.osaldosb.com, a partir do preenchimento do formulário eletrônico. Serão
emitidos certificados com o total de carga horária de participação, registrados nas
frequências das apresentações de trabalhos e palestra.

Inscrições de ouvintes

Contamos com a participação de todos para prestigiar as produções acadêmicas do
Campus de Abaetetuba.

Horário Atividade Local 

14h30 Mesa de abertura do evento Auditório Central

15h Palestra de abertura do evento Auditório central

Programação

12 de novembro

13 e 14 de novembro

PARA CADA SALA: A , B, C e Auditório TOCA

Horário Trabalho Tempo 

10h Trabalho – 1 15 min

10h15 Trabalho – 2 15 min

10h30 Discussão dos trabalhos 15 min

10h45 Trabalho – 3 15 min

11h Trabalho – 4 15 min

11h15 Discussão dos trabalhos 15 min

Manhã

Tarde

Noite

Horário Trabalho Tempo 

15h Trabalho - 1 15 min

15h15 Trabalho – 2 15 min

15h30 Discussão dos trabalhos 15 min

15h45 Trabalho – 3 15 min

16h Trabalho – 4 15 min

16h15 Discussão dos trabalhos

Horário Trabalho Tempo 

18h30 Trabalho - 1 15 min

18h45 Trabalho – 2 15 min

19h15 Discussão dos trabalhos 15 min

PARA CADA SALA: A , B e Auditório TOCA

http://www.osaldosb.com/

