SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL
ERRATA – EDITAL SIEPEX Nº 1/2017
SIMPÓSIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – SIEPEX/UFPA - CAMPUS CASTANHAL.

A Comissão coordenadora publica Errata do Edital nº 1/2017 que contém as normas e
procedimentos para a participação no I SIMPÓSIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – SIEPEX/UFPA CAMPUS CASTANHAL doravante denominado I SIEPEX, que será realizado no período de 18 a 20 de
outubro de 2017. Trata-se de alteração do TÓPICO 6: SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS e
de seus Itens 6.1 e 6.3. e TÓPICO 7: ACEITE DE TRABALHOS.
6: SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Onde se lê:
As inscrições dos trabalhos serão realizadas pelo sistema do SIEX no endereço:
http://www.siexcastanhal.com.br, no período de 01 a 25/09/2017. Para esta etapa, o participante
deverá fazer o acesso ao sistema por meio de seu e-mail e senha.
Leia-se:
As inscrições dos trabalhos serão realizadas pelo sistema do SIEX no endereço:
http://www.siexcastanhal.com.br, no período de 01 a 25/09/2017. Para esta etapa, o participante
deverá fazer o acesso ao sistema por meio de seu e-mail e senha.
Os participantes do SEMINIC apresentarão trabalho na modalidade COMUNICAÇÃO ORAL,
conforme exigências e normas da PROPESP, não sendo necessário cadastro no endereço do SIEX.
No entanto, para a participação nas demais atividades do SIEPEX e ter direito ao recebimento de
certificado, os participantes do SEMINIC deverão inscrever-se, também, na plataforma SIEX,
conforme orientações do presente edital.
Onde se lê:
A não participação do/a orientador/a nas atividades avaliativas poderá resultar na desclassificação
de suas submissões e de respectivos orientandos.
Leia-se:
A não participação do/a orientador/a nas atividades avaliativas poderá resultar na não aceitação
das submissões de seus respectivos orientandos.
6.1. COMUNICAÇÃO ORAL E PÔSTER
Onde se lê:
O trabalho deverá ser apresentado na forma de artigo, contendo de 8.000 a 13.000 caracteres
com espaço (essa quantidade não inclui título e nomes dos autores), na fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento entre linhas 1,5 em formato PDF.
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Leia-se:
O trabalho deverá ser apresentado na forma de resumo expandido (ver sugestão em anexos 1 e
2), contendo de 5.000 a 8.000 caracteres com espaço (essa quantidade não inclui título e nomes
dos autores), na fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 em formato PDF.
Onde se lê:
Estrutura do artigo: Título, Autores (no máximo três, incluindo o Professor/Técnico orientador),
com identificação: e-mail e vínculo institucional, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Objetivo,
Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências. Outra possibilidade de
estrutura constitui-se de Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Metodologia,
Desenvolvimento, Considerações Finais e Referências.
Leia-se:
Estrutura do resumo expandido: Título, Autores, com identificação: e-mail e vínculo institucional,
Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências. Outra
possibilidade de estrutura constitui-se de Título, Autores, Introdução, Metodologia,
Desenvolvimento, Considerações Finais e Referências.
6.3. EXPOSIÇÃO DO PÔSTER
Onde se lê:
O pôster deverá ser confeccionado nas dimensões 90 cm de largura por 120 cm de comprimento e
contar com: Brasão da UFPA na parte superior (seguido de: Universidade Federal do Pará, Campus
Universitário de Castanhal), título do trabalho, nome dos autores e orientador acompanhados dos
seus respectivos e-mails e o resumo do trabalho.
Leia-se:
O pôster deverá ser confeccionado nas dimensões 90 cm de largura por 120 cm de comprimento e
contar com: Brasão da UFPA na parte superior (seguido de: Universidade Federal do Pará, Campus
Universitário de Castanhal), título do trabalho, nome dos autores e orientador acompanhados dos
seus respectivos e-mails e corpo do trabalho. O corpo do trabalho pode conter imagens e figuras.
(ver sugestão de pôster em anexo 3).
7. ACEITE DE TRABALHO
Onde se lê:
No aceite final, os trabalhos receberão as seguintes considerações: APROVADO PÔSTER,
APROVADO COMUNICAÇÃO ORAL, APROVADO VÍDEO DOCUMENTÁRIO.
Leia-se:
No aceite final, os trabalhos inscritos no I SIEPEX receberão as seguintes considerações:
APROVADO PÔSTER ou APROVADO COMUNICAÇÃO ORAL.

