
  
 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

NO DIA DE APRESENTAÇÕES E AÇÕES FORMATIVAS PROVIDAS PELOS 

PROGRAMAS PET MEC E PET INCUBADORA UNIRIO - 2022 

 

A Pró-Reitoria de Graduação – Prograd – torna púbico o presente regulamento e convoca os 

docentes e discentes para participarem do DIA DO PET que acontecerá entre no dia 06 de outubro de 

2022, quando deverão ser apresentados trabalhos acadêmico  e ações formativas referentes às atividades 

desenvolvidas nos Projetos vinculados aos programas PET MEC e PET Incubadora Unirio no ano de 2022. 

Os trabalhos referentes aos projetos poderão ser apresentados na modalidade remota e as ações 

formativas (oficinas, feira de atividades e ou mini cursos) podem ser na modalidade remoto ou presencial, 

exclusiva de cada grupo ou em parceria, com outro grupo PET. 

O coordenador do projeto ou o aluno bolsista e ou voluntário registrado poderão submeter o 

trabalho, através do preenchimento do formulário digital. Os certificados serão concedidos aos 

estudantes e coordenadores que apresentarem alguma ação formativa. Será concedido 01 (um) 

certificado por ação desenvolvida.  

Os textos apresentados serão de inteira responsabilidade dos professores orientadores e seus 

orientandos, não cabendo avaliação pela PROGRAD. Todos os textos deverão ser enviados no formato 

PDF. 

As apresentações irão compor uma playlist do canal do Youtube da Prograd  e os texto enviados 

farão serão compilados pela diretoria de programas e atividades especiais de ensino de graduação - DPAE 

e farão parte de um e-book com a intenção de compartilhar o trabalho desenvolvido pelos grupos PET . O 

acesso ao material se dará de forma pública e gratuita por meio de um link que será disponibilizado na 

página da Prograd.  

 

 

Modo de envio dos textos e prazo limite de entrega 

 
A inscrição será realizada no período de 17 de agosto a 30 de setembro, e  

será efetivada somente com o envio do texto e preenchimento total do formulário de inscrição google 

forms. Será possível apenas uma inscrição por projeto, que deverá ser realizada por qualquer um dos 

participantes (coordenador, bolsista ou voluntário registado) e poderá ser editada apenas por quem a tiver 

realizado. Os demais participantes estarão automaticamente inscritos.



 

 

Apresentação dos trabalhos 
 

Os trabalhos referentes serão apresentados na forma de comunicação oral e ou audiovisual. 

Especificações para a confecção e formato dos arquivos:  

Os textos devem conter um relato descritivo das atividades, desenvolvimento dos procedimentos, 

análise dos dados e apresentação dos resultados, decorrentes do projeto e das ações no campo do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Os arquivos devem ser salvos em formato PDF, de acordo com as normas da ABNT, 

com as seguintes formatações:  

Texto: fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. 

Resumo: fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples, no máximo 150 palavras. 

Palavras-chave: fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples, no mínimo três e no máximo seis palavras-

chave diferentes do título. 

Citações diretas com mais de três linhas: fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples e recuo de 4cm da 

margem esquerda. 

Notas de rodapé: fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples. 

Número de páginas: no máximo 10  

Imagens :desenhos, figuras, gráficos, fotos ou outras imagens, devem ter uma boa qualidade. Por ser uma 

publicação eletrônica, considera-se boa qualidade a imagem que não perde sua definição ao ser ampliada em 

tela. 

As apresentações on line devem seguir alguns critérios de acessibilidade, tais com:  

● Ao iniciar o vídeo, faça sua autodescrição. 

● Seu rosto deverá estar visível e, se possível, bem iluminado. 

● Evite ambientes que fazem sombra na face (não fique de costas para janelas e portas, pois isso 

dificulta o acesso de pessoas com surdez que fazem leitura labial). 

● Prefira um ambiente silencioso. 

● Fale pausadamente. (Pessoas com TEA têm dificuldade de acompanhar discursos acelerados). 

● Em caso de captura de tela e apresentação de slides, é importante fazer uma breve descrição das 

imagens. 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022. 
 

       Prof Dr Alcides Wagner Serpa Guarino 
Pró-Reitor de Graduação 


