Universidade Federal de Santa Maria - Campus Cachoeira do Sul
2ª Mostra de Projetos UFSM – CS
Edital 2018

No dia 23 de Maio de 2018 será realizada a 2ª Mostra de Projetos no Campus Cachoeira do Sul da
Universidade Federal de Santa Maria. Este evento tem por finalidade expor os trabalhos oriundos de
diversos projetos e atividades desenvolvidas no Campus da UFSM em Cachoeira do Sul, no âmbito
da pesquisa, do ensino e da extensão, bem como apresentar aos alunos do campus projetos realizados em outras instituições.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições para participação como ouvinte no evento serão realizadas exclusivamente
pelo formulário em https://goo.gl/forms/U4cFntfdRaLSsek92, no período de 04 de abril a 21
de maio.

1.2. A submissão de trabalhos será realizada junto a inscrição no evento, em campo específico
do formulário descrito no item 1.1, no período de 04 a 23 de abril.

1.3. Poderão inscrever trabalhos os alunos de graduação, pós-graduação, técnicos administrativos e professores, tanto da UFSM quanto de outras instituições.

1.4. Será permitida a inscrição de apenas um trabalho por autor e não haverá limites para coautorias.

1.5. No ato da inscrição, o proponente deve informar o desejo por apresentação oral ou painel.
Caso o número de inscrições para a modalidade oral extrapole o número de vagas, a comissão de avaliação decidirá quais submissões serão aceitas nesta modalidade. As demais submissões serão automaticamente movidas para a modalidade painel.

2. DOS RESUMOS

2.1. O autor deve utilizar o campo específico do formulário descrito no item 1.1 para a submissão do resumo, observado o limite máximo de 1500 caracteres.

2.2. O autor deve informar as principais referências bibliográficas com limite mínimo de 1 referência e máximo de 5, sem limite de caracteres.

2.3. Além do resumo e referências, deverão ser informados os coautores do trabalho e o orientador, se houverem, bem como a opção por comunicação oral ou painel.

2.4. Após a inscrição, a proposta será submetida à comissão de avaliação, não sendo possível ao
autor efetuar alterações.

3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1. A divulgação dos trabalhos selecionados será feita dia 04 de maio de 2018.

3.2. Os autores de trabalhos inscritos como comunicação oral deverão observar se houve alteração na modalidade para painel, conforme item 1.5 deste edital.

3.3. Não serão aceitos recursos para as propostas cuja modalidade tenha sido enquadrada no
item 3.2 deste edital.

4. DAS APRESENTAÇÕES

4.1. As apresentações orais ocorrerão conforme o cronograma que será disponibilizado junto ao
resultado dos trabalhos aceitos.

4.2. Os painéis deverão ser expostos a partir do dia 21 de maio de 2018 nos cavaletes identificados numericamente, conforme resultado da seleção.

4.3. O autor do painel deve estar disponível para avaliação durante toda a seção de pôsteres,
conforme o cronograma que será disponibilizado.

4.4. Será permitida a apresentação de protótipos junto aos painéis, bem como em comunicações
orais. Não é recomendado aos autores expor os protótipos junto aos painéis antecipadamente.

5. DAS PUBLICAÇÕES DECORRENTES DO EVENTO

5.1. Todos os resumos aceitos para o evento, independente da modalidade, constarão no caderno
de resumos do evento, a ser publicado em formato e-book.

5.2. Alguns trabalhos serão selecionados pela comissão de avaliação para compor o e-book de
trabalhos completos. A divulgação ocorrerá dia 30 de maio. Sendo assim, o autor do trabalho selecionado deve enviar à coordenadoria de pesquisa e extensão (cs.cpe@ufsm.br) o artigo completo até o dia 06 de junho 2018.

5.3. O apresentador do trabalho constará como autor principal e os demais participantes como
coautores ou orientador do trabalho.

6. DA CERTIFICAÇÃO

6.1. Cada participante ouvinte receberá um certificado de 10 horas, observada a participação em
75% das atividades correspondentes ao período do seu curso (diurno/noturno) ou participação em 50% das atividades de cada período.

6.2. Os apresentadores, coautores e orientadores receberão, adicionalmente ao item 6.1, certificados correspondentes ao papel desempenhado.

Dúvidas devem ser submetidas ao e-mail (2mostradeprojetos@gmail.com) ou telefone (51) 37248433.
Obs:. Casos omissos serão decididos pela organização do evento.

Coordenação de Pesquisa e Extensão UFSM-CS
Coordenação de Ensino UFSM-CS

Cachoeira do Sul 03 de Abril de 2018.

