
            
 

IX CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA  

CONEPEC 2020 

 

CHAMADA PÚBLICA | PROPOSTAS DE TRABALHOS  

 

A Comissão Organizadora do IX Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – 
CONEPEC – torna pública a presente chamada de propostas de trabalhos provenientes de 
pesquisas integrantes ou não a programas de iniciação científica, tecnológica, de pós-
graduação e/ou atividades de extensão, aberto a instituições de todo Brasil, com enfoque 
naquelas de origem do município de Goiás, como UFG, IFG e UEG, através de propostas de 
trabalhos as seguintes modalidades de inscrição: 

• Comunicação (apresentação oral de artigo completo); 

• Pôster (exposição e apresentação oral); 

• Roda de conversa; 

• Protótipos. 

 

OBJETIVOS DA CHAMADA DE TRABALHOS  

• Difundir trabalhos vinculados a todas as modalidades de programas de iniciação científica, 

tecnológica, de relatos de experiências provenientes de atividades de extensão vinculadas ou 

não a instituições públicas e privadas, bem como de parceiros externos às universidades, como 

outras instituições de ensino e pesquisa e programas de pós-graduação de todo o Brasil; 

• Divulgar resultados das atividades de pesquisa vinculadas à iniciação científica e tecnológica, 

no período de agosto de 2019 a maio de 2020, desenvolvidas em âmbito brasileiro, com 

enfoque àquelas provenientes do município de Goiás; 

• Promover intercâmbios entre membros da comunidade da graduação e pós-graduação que 

participam de projetos de pesquisa e extensão, desenvolvidos em âmbito brasileiro, e com 

enfoque aos provenientes do município de Goiás. 

 



ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO ÀS APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS 

1. Sugere-se que os proponentes vinculados a quaisquer programas de iniciação científica e 

tecnológica desenvolvidos nas instituições, com ou sem auxílio de bolsas, apresentem seus 

trabalhos através das modalidades “Pôster” ou “Comunicação” (apresentação oral de artigo 

completo); 

2. Os proponentes vinculados a quaisquer atividades de extensão desenvolvidas nas 

instituições, com ou sem auxílio de bolsas, podem participar através da apresentação de seus 

trabalhos em quaisquer modalidades; 

3. Os trabalhos completos aprovados pela Comissão Avaliadora do IX CONEPEC serão aceitos 

para publicação nos anais do evento; 

4. Cada proponente poderá submeter até cinco (05) trabalhos ao evento, seja na condição de 

autor ou de coautor; 

5. Não serão aceitos trabalhos que possuam mais de cinco (05) autores. 

 

SOBRE A AVALIAÇÃO E A SELEÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS 

Os resumos e os trabalhos completos serão submetidos a uma avaliação cega, a ser realizada 

por no mínimo dois pareceristas da Comissão Técnico-Científica do IX CONEPEC. A Comissão 

Técnico-Científica, com base nos pareceres dos avaliadores, poderá tomar as seguintes 

deliberações acerca das submissões: 

• Reprovar o trabalho sem observações, nos casos de plágio e/ou auto-plágio de qualquer 

documento já publicado mediante relatório do software CopySpider. A taxa de similaridade 

não poderá ser maior que 3%. Caso isso seja constatado, o trabalho será recusado 

sumariamente; 

• Aprovar o trabalho mediante realização de correções ou alterações solicitadas nos pareceres 

dos editores e revisores. Neste caso, os proponentes serão comunicados previamente e terão 

oportunidade de realizar os ajustes aplicáveis com vistas a uma nova rodada de avaliação por 

parte da Comissão Técnico-Científica; 

• Aprovar o trabalho, no caso de adequação a todos os aspectos supracitados. 

Após a submissão trabalho, não serão aceitas a troca, a retirada ou a inclusão de autores. As 

informações apresentadas no trabalho são de responsabilidade exclusiva de seus proponentes. 

 

NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

Espera-se, por parte dos proponentes, a submissão de resumos claros e objetivos, 

estruturados de acordo com as normas abaixo descritas. O resumo deverá ser submetido no 

ato da inscrição dos proponentes vinculados a todas as modalidades de iniciação científica, 



tecnológica, de extensão e atividades, o qual, mediante aprovação por parte da Comissão 

Técnico-Científica, comporá os Anais do IX CONEPEC. Todas as modalidades deverão ser 

realizadas, na primeira etapa, por meio do envio de resumos. O resumo deverá ser realizado 

pelo formulário: https://docs.google.com/forms/d/16psVaZzU0myPd9nNtqKCviKYQ-

FsBqLUw2Lr2yoGUAY. 

 

SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO 

(APRESENTAÇÃO ORAL) 

1. As sessões de comunicação serão organizadas de acordo com áreas afins, coordenadas por 

membros da Comissão Técnico-Científica; 

2. A infraestrutura a ser disponibilizada consiste, exclusivamente, em um projetor multimídia; 

3. O proponente que for estudante em estágio curricular fora de Goiás, à época do evento, 

deverá comunicar a Coordenação do Programa, através do e-mail: 

trabalhosconepec@gmail.com; 

4. O conteúdo da apresentação deverá estar de acordo com o trabalho completo previamente 

aprovado pela Comissão Técnico-Científica; 

5. O formato do arquivo para a apresentação em slides deverá ser, obrigatoriamente, PDF. 

Outros formatos não serão aceitos. O proponente deverá levar o arquivo salvo em pendrive e 

apresentá-lo ao moderador 10 minutos antes do início de todas as apresentações. 

6. O tempo para a apresentação é de 10 minutos, seguido de cinco (05) minutos reservados 

para debates. 

 

SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS NA MODALIDADE PÔSTER (EXPOSIÇÃO 

E APRESENTAÇÃO ORAL) 

1. Recomenda-se que o(s) proponente(s) esteja(m) à disposição para esclarecimentos ao 

público, na condição de apresentador, durante o período completo da sessão reservada à 

apresentação dos pôsteres. Caso não possa comparecer, o(s) proponente(s) deverá(ão) 

comunicar à Comissão de Organização dos Trabalhos, através do e-mail: 

trabalhosconepec@gmail.com; 

2. A infraestrutura a ser disponibilizada consiste, exclusivamente, em paredes a serem 

realizadas a exposição; 

3. Todos os pôsteres serão visitados por, no mínimo, um avaliador da Comissão Técnico-

Científica; 



4. Para o(s) proponente(s) que comparecer(em) ao evento na condição de apresentador(es), o 

certificado de apresentação será enviado via e-mail. Para tanto, é fundamental que o e-mail 

cadastrado esteja correto. 

5. Os pôsteres deverão ser retirados pelos autores ao final do último dia do evento. A 

comissão organizadora não se responsabiliza pela retirada do pôster por outras pessoas. 

 

SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS NA MODALIDADE PROTÓTIPO 

1. Recomenda-se que o(s) proponente(s) esteja(m) à disposição para esclarecimentos ao 

público, na condição de apresentador, durante o período completo da sessão reservada à 

apresentação dos protótipos. A montagem dos protótipos deverá ocorrer 15 minutos antes do 

início da sessão e eles deverão permanecer expostos durante todo o período especificado na 

programação do evento; 

2. A infraestrutura a ser disponibilizada consiste, exclusivamente, em uma bancada para 

exibição do protótipo; 

3. Todos os protótipos serão visitados por, no mínimo, um avaliador da Comissão Técnico-

Científica; 

4. Para o(s) proponente(s) que comparecer(em) ao evento na condição de apresentador(es), o 

certificado de apresentação será enviado via e-mail. Para tanto, é fundamental que o e-mail 

cadastrado esteja correto. 

 

SOBRE A FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

Após aceite dos resumos, somente os trabalhos “Comunicação” e “Pôster” deverão ser 

submetidos conforme os templates criados pela organização do evento, que, por sua vez, 

serão disponibilizados no site na aba “templates”. Para as modalidades “Rodas de Conversa” e 

“Protótipos”, somente o resumo é suficiente. As submissões de trabalhos nas modalidades 

apresentadas ocorrerão em duas etapas distintas, de acordo com o cronograma a seguir: 

 

IX CONEPEC – CRONOGRAMA 2020 

ETAPA 1 – SUBMISSÃO DE RESUMOS 

até 22/05 SUBMISSÃO DOS RESUMOS (TODAS AS MODALIDADES) 

01/06 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DOS RESUMOS 

ETAPA 2 – ENVIO DOS TRABALHOS 

até 26/06 ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS (COMUNICAÇÃO E PÔSTER) 

de 26/06 até 24/07 REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES E DEVOLUTIVA AOS AUTORES 

até 03/08 ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS – VERSÃO CORRIGIDA (COMUNICAÇÃO E PÔSTER) 

 


