
 

 

 

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE RESUMOS PARA A 37ª JAI 
 

 

Conteudistas/Ministrantes: Gabriella Eldereti Machado; karine Konig Meyer; Grazielle da 

Silva Santos. 

Público-alvo indicado: Estudantes da UFSM e comunidade externa. 

Número de vagas: 30 vagas para a oficina presencial. 

Carga horária: 2h.  

Data da Oficina: 18/08/2022. 

Horário: 15h30min. 

Local: Campus da UFSM, Coordenadoria de Tecnologia Educacional, prédio 14, 

Laboratório 103. 

Ementa: O que é um resumo? Normas de resumos da JAI; Partes integrantes de um 

resumo; Elaboração das palavras-chave; Organização das ideias de escrita do resumo. 

Objetivo Geral: Oportunizar a capacitação de estudantes da UFSM e demais interessados 

em relação à orientação sobre a escrita de resumos acadêmicos, com o foco em resumos 

para a 37ª Jornada Acadêmica Integrada da Universidade Federal de Santa Maria. 

Objetivos Específicos:  

a) Compreender a importância da estrutura do resumo; 

b) Adquirir noções sobre a escrita de resumo; 

c) Capacitar para a autonomia acadêmica em relação à escrita de resumo acadêmico. 

https://goo.gl/maps/z7kWjPTLBDYzoX4n8


 

 

Estratégia de ensino: Ensino presencial com transmissão simultânea pelo Canal 

Capacitação Digital CTE/PROGRAD/UFSM.  

Certificação: O certificado de participação será fornecido mediante o registro de presença 

no encontro presencial ou registro via formulário do Google Forms, durante a transmissão 

da Oficina, transcorridos 30 min do seu início. O certificado será disponibilizado no Portal 

da UFSM de Certificados WEB, de acordo com o registro de participação. 

Inscrições: de 10/08/2022 a 16/08/2022. No ato da inscrição o interessado deverá 

informar se irá participar da oficina de modo presencial ou on line. Para se inscrever, 

clique AQUI. O correto preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade das 

informações prestadas são de responsabilidade do interessado. 

Seleção: As vagas presenciais serão preenchidas pelos 30 primeiros inscritos que optarem 

por participar da oficina de modo presencial. Os demais inscritos poderão participar de 

modo on line, pelo canal Capacitação Digital CTE/PROGRAD/UFSM. 

Divulgação: A divulgação dos selecionados para a oficina presencial será feita no site da 

CTE (antigo NTE) em “Notícias da Capacitação”, os demais inscritos poderão participar 

pelo link do canal de transmissão divulgado no item Seleção. Em caso de dúvidas, entre 

em contato pelo e-mail: equipecapacitacao@cead.ufsm.br. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeugoy5pMUiEJ_Ch9vbXVB3-WEQng4rdAe9JeGDHdr8aM2k-g/viewform?usp=sf_link
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhe9wYG0q2at61q1EGBVDGklm9kc22g8gt60esxgWYY-F43Q/closedform
https://www.youtube.com/watch?v=L9SjOeAHknY
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/cte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/cte/cursos-de-capacitacao-do-nte/

