
 
 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

EIXOS TEMÁTICOS 
 

(Extraído do Edital Seminário A UFRJ FAZ 100 ANOS N. 297/2017) 
 

ATENÇÃO! 
 

FAVOR PREENCHER O FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSCRITO 
 

 
• INSCRIÇÃO 

 
• A inscrição no Seminário é gratuita; 
• Cada interessada/o só poderá fazer 1 (uma) única inscrição em 1 (uma) única 

modalidade, exclusivamente, na página eletrônica do Seminário: 
https://conferencias.ufrj.br/index.php/sufrj/sufrjcem  

• Não serão aceitas as inscrições em mais de 1 (uma)  modalidade, de forma que a 
Comissão Organizadora irá considerar apenas a data da primeira inscrição.  

 
• MODALIDADE: OUVINTE 

• As/os interessadas/os em participar como ouvintes das atividades do 
Seminário devem realizar a sua inscrição exclusivamente pela página 
eletrônica do Seminário: https://conferencias.ufrj.br/index.php/sufrj/sufrjcem  

 
• MODALIDADE: APRESENTADOR/A DE TRABALHO 

• Os/As apresentadores/as de comunicação oral deverão se inscrever 
de 09 de junho a 15 de julho de 2017;  

• Os/As apresentadores de comunicação oral deverão submeter, no ato 
da inscrição, um Resumo do trabalho a ser apresentado escolhendo 1 
(um) único Eixo Temático (apresentados abaixo); 

• Cada apresentador/a só poderá submeter 1 (um)  resumo e em apenas 
1 (um) Eixo Temático; 

• Os resumos serão submetidos à Comissão de Avaliadores Ad hoc e 
deverão atender aos seguintes critérios:  

• Relevância das questões da proposta para o Seminário 
• Pertinência com o eixo temático escolhido 
• Clareza na exposição das ideias  
• Capacidade de exploração do conteúdo 

• A inscrição de trabalho de comunicação oral poderá ser de um/a 
autor/a ou de coautores, desde que devidamente cadastrado no campo 
METADADOS da página eletrônica do Seminário; 

• Não será permitida a inclusão ou exclusão de coautores/as após o 
prazo final da submissão do Resumo. 

• Não serão aceitas as submissões de Resumo em mais de um Eixo 
Temático. A Comissão Organizadora irá considerar apenas a data da 
primeira submissão; 

• As/Os Avaliadores Ad hoc também poderão realizar a sua submissão 
de resumo para apresentação de trabalho, uma vez que, a 
metodologia utilizada seguirá o regime de avaliação cega, sendo, no 
entanto, vetada, a avaliação do seu próprio trabalho; 

• O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos/as 
autores/as. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfErAUxV_nmXt90yHJOMiG3yzMAGPb6JkmtEQdhlBXvLoY9rQ/viewform
https://conferencias.ufrj.br/index.php/sufrj/sufrjcem
https://conferencias.ufrj.br/index.php/sufrj/sufrjcem


 
• MODALIDADE: PARTICIPANTE DOS DIÁLOGOS SOCIEDADE E 

UNIVERSIDADE 
• Esta inscrição destina-se às interessadas e aos interessados em participar, 

apenas, do espaço da programação denominado - Diálogos Sociedade e 
Universidade. Trata-se de um importante espaço de trocas e discussão 
que será aberto uma vez em cada um dos três dias do evento. 

• Registra-se que todas/os as/os participantes que se inscreverem como 
Ouvinte e Apresentador/a de trabalho já estão convidadas/os a integrar os 
Diálogos Sociedade e Universidade. Assim, não sendo necessário realizar 
uma nova inscrição. 

 
•  MODALIDADE: SEM OBTENÇÃO DE CERTIFICADO 

• As/Os interessadas/os em participar do Seminário sem a obtenção de 
certificado 

•  poderão fazer a sua inscrição com a Equipe de Credenciamento nos dias 
de realização do evento. 

• Sem inscrição na página eletrônica. 
 

• EIXOS TEMÁTICOS 
 
• UFRJ: ACESSO, PERMANÊNCIA E MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 
• UFRJ: DIVERSIDADE, GÊNERO, ETNIA E JUSTIÇA SOCIAL 

 
• UFRJ: EDUCAÇÃO PÚBLICA, ENSINO E FORMAÇÕES  

 
• UFRJ: EXTENSÃO, INTEGRAÇÃO ACADÊMICA E SOCIEDADE 

 
• UFRJ: HISTÓRIA, MEMÓRIA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
• UFRJ: MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIAS 

 
• UFRJ: PESQUISA, SABERES E FAZERES NA UNIVERSIDADE 

 
• UFRJ: POLÍTICA, AUTONOMIA, DEMOCRACIA E DESAFIOS  

 
• UFRJ: SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA E HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 

 
• UFRJ: TRABALHO, CORPO SOCIAL, ESTRUTURA E GESTÃO  

 
 

• NORMAS DE FORMATAÇÃO DO RESUMO 
 
A formatação do Resumo deve seguir exatamente a ordem de apresentação descrita 
abaixo.  

 
• FORMATAÇÃO GERAL 

Fonte Arial, corpo 11, espacejamento simples e margem justificada. 
 

• QUANTIDADE DE PALAVRAS 
O resumo de submissão para a apresentação da comunicação oral deve conter 
de 350 a 500 palavras. 
 

• TÍTULO  
Título em maiúscula e em negrito.  Não usar sublinhado e usar itálico apenas 
para grafias estrangeiras.  
 

• TEXTO 



Texto em normal conforme a Formatação Geral (fonte Arial; corpo 11; 
espacejamento simples e margem justificada). Não usar sublinhado e usar 
itálico apenas para grafias estrangeiras. 
 

• PALAVRAS-CHAVE 
Palavras-chave em minúscula e normal: mínimo 3 (três) e máximo de 5 (cinco) 
separadas por ponto e vírgula, devendo ser apresentadas logo abaixo  do 
resumo. 
 

• AUTOR/A, AUTORES/AS 
Não apresentar o nome dos/as autores/as, estes devem ser editado no 
campo dos METADADOS da página eletrônica do Seminário: 
https://conferencias.ufrj.br/index.php/sufrj/sufrjcem 
 

• OBSERVAÇÕES 
• Não serão aceitos os resumos que contiverem algum tipo de nota 

(explicativas, de rodapé, ao final), referências bibliográficas, epígrafes, 
imagens, quadro ou tabelas. 

• Não serão aceitos os resumos que não estiverem de acordo com as 
Normas de Formatação de Resumo acima descritas. 

 

https://conferencias.ufrj.br/index.php/sufrj/sufrjcem

