
  
 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS NA 

20ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA – SIA 2022 

16ª 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 20ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA que acontecerá 

entre os dias 17 e 21 de outubro de 2022, quando deverão ser apresentados trabalhos acadêmicos 

referentes às atividades desenvolvidas nos Projetos de Ensino no ano de 2022 no programa de Monitoria. 

As apresentações são facultativas, porém, o envio do resumo é obrigatório. Quem desejar 

apresentar os trabalhos referentes aos projetos poderão fazer na modalidade remota. 

O trabalho a ser submetido deverá ter o formato de resumo e estar de acordo com o projeto 

apresentado pelo professor/coordenador, seguindo o modelo. 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 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 

PDF. 
 

Modo de envio dos resumos e prazo limite de entrega 
 

A inscrição será realizada no período de 01 de agosto a 30 de setembro, 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 (portal e google forms) . As inscrições que não contiverem 

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.



Outras informações, data limite para envio dos vídeos e a programação serão divulgadas em 

breve, no sítio da Prograd: http://www.unirio.br/prograd/eventos. 
 

Apresentação dos trabalhos 
 

Os participantes que apresentarem os trabalhos oralmente, se desejarem, podem exibir slides, e 

também poderão enviar um vídeo com uma apresentação mais completa que irá compor a Playlist do 

canal do Youtube da Prograd. 

Especificações para o envio do vídeo: 

● Nome do projeto, nome dos participantes, palavras-chave. 

● O material deverá seguir alguns critérios de acessibilidade. 

● Os vídeos deverão ser de, no máximo, 20min. 

● 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, 01 de agosto de 2022. 
 
 

 
Prof Dr Alcides Wagner Serpa Guarino 

Pró-Reitor de Graduação 


