REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS NA
15ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA – SIA 2017
11ª SEMANA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
A Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD torna púbico o presente regulamento e convoca os
docentes e discentes para participarem da 15ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA que acontecerá
entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017, quando deverão ser apresentados trabalhos acadêmicos
referentes às atividades desenvolvidas nos Projetos de Ensino no ano de 2017 dos seguintes programas:
Monitoria, PET/MEC, PET/SUS, PET/UNIRIO, PIBID.
Os trabalhos referentes aos Projetos de Monitoria serão apresentados obrigatoriamente na
forma de pôster. Os demais trabalhos serão apresentados sob a forma de comunicação oral. Todos
serão avaliados por uma comissão de docentes, de acordo com as áreas de conhecimento dos trabalhos.
O trabalho a ser submetido deverá ter o formato de resumo e estar de acordo com o Projeto
apresentado pelo professor/coordenador, seguindo modelo disponível na página da Semana de
Integração Acadêmica, a qual deverá ser rigorosamente seguida. Trabalhos que não estiverem dentro
das normas estipuladas não serão aceitos.
O Coordenador do Projeto de Ensino ou o Aluno Bolsista poderão submeter o trabalho, através
do Portal da Semana de Ensino de Graduação. Os certificados serão concedidos aos estudantes que
enviarem resumo e apresentarem seus trabalhos em formato de pôster no dia estabelecido pela
PROGRAD. Será concedido 01 (um) certificado por trabalho apresentado.
Os textos apresentados serão de inteira responsabilidade dos professores orientadores e seus
orientandos, não cabendo avaliação pela PROGRAD. Todos os resumos deverão ser enviados no
formato *.docx.

Modo de envio dos resumos e prazo limite de entrega
A inscrição será feita no período entre 27 de junho a 21 de agosto.
Para os Programas de Monitoria e PET, a inscrição deverá ser realizada através do Portal da
Semana de Ensino de Graduação e será efetivada somente com o envio do resumo e preenchimento
total do formulário de inscrição. As inscrições que não contenham todas as informações solicitadas

não serão aceitas. Será possível apenas uma inscrição por projeto, que deverá ser realizada por
qualquer um dos participantes (coordenador, bolsista ou voluntário registrado) e poderá ser editada
apenas por quem a tiver realizado. Os demais participantes estarão automaticamente inscritos.
Para o Programa PIBID a inscrição deverá ser realizada pelo e-mail prograd.dpae@unirio.br e
será efetivada somente com o envio do resumo e da ficha de inscrição preenchida, disponível em
http://www.unirio.br/siaunirio/11a-semana-de-ensino-de-graduacao.

Apresentação dos trabalhos
Os trabalhos referentes ao Programa de Monitoria serão apresentados na forma de
pôster seguindo as especificações abaixo:


Medida aproximada de 1,20 m de altura por 0,90 m de largura, considerando estas medidas o
limite máximo.



Confeccionado com cordão para pendurar (galhardete).



Escrito em língua portuguesa e possibilitar leitura a aproximadamente 1,5 m de distância.

Observação: O conteúdo do pôster não precisa seguir o modelo do resumo

Os trabalhos referentes aos Programas PET-MEC, PET-SUS e PET-Incubadora UNIRIO
serão apresentados de forma oral, com duração de 20 minutos.

As atividades referentes ao Programa PIBID ocorrerão em dois turnos e se dividirão entre uma
Roda de Conversa e Grupos de Trabalho de diferentes temáticas.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2017.

Prof Dr Alcides Wagner Serpa Guarino
Pró-Reitor de Graduação

