SEGUNDA CIRCULAR
O Seminário Interdisciplinar de Extensão, Ensino e Pesquisa é um evento do
Departamento de Ciências Humanas, Campus VI /UNEB, promovido bianualmente e
organizado pelos diversos setores que compõem a comunidade universitária.
Esta edição, cujo tema é “A universidade é um lugar de todxs e para todxs?”, tem como
objetivo propor discussões sobre a defesa da educação pública e democrática, pautada
em ações progressistas, inclusivas e emancipatórias.
Nesta segunda Circular do V Seminário Interdisciplinar de Ensino, Extensão e Pesquisa – SIEP,
divulgamos o cronograma, as normas para submissão de trabalhos e regras para formatação do
resumo.
Sobre a programação, ver informações no site do evento www.eventouneb.wix.com/5siep.
1. CRONOGRAMA
Inscrição de trabalho nos Simpósios Temáticos
Envio de cartas de aceite dos trabalhos aprovados (ST)
Inscrição de pôster/exposição digital (data show)
Envio do trabalho completo (coordenadores de
simpósio, simposistas e apresentadores de pôster)
Inscrição como ouvinte

08 de maio a 30 de junho
15 de junho a 15 de julho
13 de maio a 30 de junho
30 de julho
13 de maio a 20 de agosto

2. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Com apresentação de trabalho - Estudantes de graduação, pós-graduação, professores e
demais profissionais poderão participar do evento enviando trabalhos para a Comissão
Organizadora.
Sem apresentação de trabalho - Estudantes de graduação, pós-graduação, professores e
demais profissionais que não queiram apresentar trabalho no evento poderão se
inscrever como ouvintes.

3. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO
3.1. SIMPÓSIOS TEMÁTICOS/COMUNICAÇÃO ORAL
 Poderão se inscrever estudantes da graduação (com participação do/a
orientador/a), da pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) e
professores pesquisadores.
 Cada participante poderá se inscrever em apenas um Simpósio Temático,
condizente com sua proposta de estudo/pesquisa.
 Os trabalhos poderão ser individuais ou em coautoria (máximo 4 autores, incluindo
orientador/a). Em caso de coautoria, todos os autores deverão fazer a inscrição e
comparecer para a apresentação oral. O autor que não comparecer à exposição da
comunicação oral não receberá certificado.
 Os resumos devem ter entre 150 e 250 palavras, conforme modelo disponível no site do
evento www.eventouneb.wix.com/5siep.
 Para enviar o resumo, acessar o site http://www.sge.uneb.br, selecionar o link do
V SIEP, clicar no botão PARA SE INSCREVER, escolher o Simpósio Temático que
deseja apresentar o trabalho. Após registrar-se, acessar a opção EVENTOS
INSCRITOS para submeter o resumo; clicar no botão SUBMETER TRABALHO e
fazer o upload do seu resumo em formato word. O arquivo do resumo deverá,
obrigatoriamente, ser nomeado da seguinte forma: NOME e último SOBRENOME
do(a) autor(a), seguido do número do Simpósio Temático. Aguardar a carta de
aceite.
 Professores orientadores podem, na condição de coautores, participar dos
trabalhos de todos os seus orientandos e monitores inscritos no evento.
 As comunicações deverão acontecer em um tempo máximo de 15minutos.
3.2. PÔSTER/EXPOSIÇÃO DIGITAL (DATASHOW)
 Poderão se inscrever estudantes do ensino médio e da graduação (com
participação do/a orientador/a), da pós-graduação (especialização, mestrado e
doutorado) e professores pesquisadores.
 Os trabalhos poderão ser individuais ou em coautoria (máximo 4 autores, incluindo
orientador/a). Quando justificado, o pôster/exposição digital poderá ter 5 autores.
 Cada participante poderá apresentar apenas um resumo para se inscrever nesta
modalidade.
 Os resumos devem ter entre 150 e 250 palavras, conforme modelo disponível em no site
do evento www.eventouneb.wix.com/5siep.
 Para enviar o resumo, acessar o site http://www.sge.uneb.br, selecionar o link do
V SIEP, clicar no botão PARA SE INSCREVER, escolher a modalidade Pôster ou
Apresentação Digital. Após registrar-se, acessar a opção EVENTOS INSCRITOS
para submeter o resumo; clicar no botão SUBMETER TRABALHO e fazer o upload
do seu resumo em formato word. O arquivo do resumo deverá, obrigatoriamente,
ser nomeado da seguinte forma: NOME e último SOBRENOME do(a) autor(a),

seguido das palavras PÔSTER ou EXPOSIÇÃO DIGITAL. Aguardar a carta de aceite.
 Professores orientadores podem, na condição de coautores, participar dos
trabalhos de todos os seus orientandos e monitores inscritos no evento.
 A exposição digital corresponde a um trabalho que será exibido em um aparelho de
datashow, de esquema de slides, de material fotográfico, de vídeo, que
apresente resultados de projetos de pesquisa e/ou extensão, de experiências
didáticas no ensino superior, na educação básica e em espaços de educação
não formais. Acontecerá no pátio da UNEB/Campus VI. O tempo de cada
apresentação será de até 20 minutos.

Observação: Os participantes podem inscrever até 2 trabalhos, desde que um seja na
modalidade comunicação oral e o outro na modalidade pôster ou exposição digital.
4. FORMATAÇÃO DO RESUMO PARA SUBMISSÃO/INSCRIÇÃO – V SIEP
O resumo deve ser apresentado em programa Word for Windows ou similar (não enviar
em PDF), com a seguinte formatação:
1. Fonte Candara, tamanho 12, espaçamento simples.
2. Margens: Esquerda e direita (2,5 cm); superior e inferior (3 cm).
3. Título: Negrito, centralizado, caixa alta.
4. Após o título, pular duas linhas e colocar nomes de autor/a e coautor/a, instituição
e email, à direita, conforme modelo.
5. Pular uma linha entre nomes de coautores, se houver.
6. Pular uma linha entre nome/s de autor/es e início do resumo.
7. Pular uma linha entre resumo e palavras-chave.
8. De 3 a 5 palavras-chave, com inicial maiúscula, separadas por ponto e vírgula e
ponto final após a última palavra.
9. Os resumos devem ter entre 150 e 250 palavras, conforme modelo disponível no
site do evento www.eventouneb.wix.com/5siep.
10. Acessar
o
Sistema
Gerenciador
de
Eventos,
endereço:
http://www.sge.uneb.br, selecionar o link do V SIEP, clicar no botão PARA SE
INSCREVER, escolher a modalidade
Simpósio Temático, Pôster ou
Apresentação Digital. Após registrar-se, acessar a opção EVENTOS INSCRITOS
para submeter o resumo; clicar no botão SUBMETER TRABALHO e fazer o
upload do seu resumo em formato word. O arquivo do resumo deverá,
obrigatoriamente, ser nomeado da seguinte forma: NOME e último
SOBRENOME do(a) autor(a), seguido das palavras SIMPÓSIO, PÔSTER ou
EXPOSIÇÃO DIGITAL. Aguardar a carta de aceite.
11. No texto do resumo, apresentar: objetivos, referencial teórico, metodologia,
resultados (parciais ou conclusivos).

Essas normas servem para as duas modalidades de apresentação de trabalho
(em Simpósios Temáticos e em sessão de Pôster ou Exposição Digital).
Em breve, divulgaremos, no site, as normas para elaboração do
artigo completo.

