
 

 

XI Jornada Paranaense dos PET’s 
PET: História e valores na construção de uma identidade 

07 a 10 de setembro – Ponta Grossa 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS NA XI JORNADA 

PARANAENSE DOS GRUPOS PET’s – JOPARPET 
 

1. APRESENTAÇÃO DO XI JOPARPET 

A XI Jornada Paranaense dos grupos PET’s– o XI JOPARPET - será realizada no 

período de 07 a 10 de setembro de 2017, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O 

tema do evento é “PET: História e valores na construção de uma identidade”. 

2. DA SUBMISSÃO DO RESUMO 

2.1. É obrigatória a inscrição e participação no XI JOPARPET de pelo menos 1 

(um) dos autores para a submissão do resumo. 

2.2. O trabalho deve conter autores e orientadores: 

2.2.1. Não há limites para o número de autores e orientadores para os trabalhos; 

2.2.2. Cada petiano pode participar como autor de 1 (um) resumo, com exceção do 

orientador; 

2.2.3. Orientadores podem participar de quantos resumos foremsubmetidos pelo seu 

grupo PET; 

2.2.4. Cada grupo PET pode submeter no máximo 2 (dois) resumos. 

2.3. O apresentador do resumo deve estar vinculado ao Programa de Educação 

Tutorial (PET) da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC) em uma Instituição de Ensino Superior por meio de um grupo de 

curso específico ou interdisciplinar ou seregresso; 

2.4. Na apresentação do resumo pelo menos um dos autores deverá permanecer 

junto do banner; 

2.5. Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo email 

cientificojoparpet2017@gmail.com,seguindo o modelo disponibilizado pela 

Comissão Organizadora pelohttps://www.facebook.com/xijoparpet/.  

2.6.O prazo para submissão dos resumos será de 10 (dez) de julho a 11 (onze) de 

agosto. 

3. DAS REGRAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

3.1. O objetivo dos resumos é descrever as atividades desenvolvidas pelo seu 

grupo PET, sejam contínuas ou pontuais, a fim de demonstrar os valores que elas 

têm para a construção da identidade do PET. 
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3.2. Os resumos devem ter 1 (uma)  página, incluindo: título, eixo temático, nome 

do grupo PET, nome dos autores e orientadores, resumo e palavras-chaves. O 

corpo do texto deverá contemplar aspectos introdutórios, os objetivos, a 

metodologia de realização, os resultados obtidos, bem como sua discussão e/ou 

conclusão ou considerações finais. Não incluir citações bibliográficas no corpo do 

texto. 

 

3.3. Da formatação:  

a) Fonte: Times NewRoman ou Arial; 

b) Tamanho:12; 

c) Espaçamento entrelinhas: 1,15; 

d) Alinhamento do texto:justificado; 

e) Tipo de papel:A4; 

f) Margens superior e inferior: 2,5 cm; 

g) Afastamento das laterais: 2 cm; 

3.4. Dos eixos ou temas: deverá ser indicado um dos seguintes eixos na submissão 

do resumo: 

a) Tema 1 – Educação; 

b) Tema 2 – Saúde; 

c) Tema 3 – Ciências Biológicas; 

d) Tema 4 – Meio Ambiente; 

e) Tema 5 – Ciências Exatas e da Terra; 

f) Tema 6 – Ciências Tecnológicas; 

g) Tema 7 – Ciências Agrárias; 

h) Tema 8 – Ciências Humanas; 

i) Tema 9 – Ciências, cultura e saberes; 

j) Tema 10 – Outros. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 

4.1. Da formatação: 

4.1.1. Os pôsteres deverão seguir o modelo disponibilizado pela Comissão 

Organizadora noendereço: https://www.facebook.com/xijoparpet/, com as logos 

do XI JOPARPET, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e do Ministério da Educação.Devem ser 
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autoexplicativos e conter o menor volume de texto possível, sendo permitido o 

uso  de recursos visuais tais como figuras, fotos, tabelas, gráficos e quadros; 

4.1.2. A confecção do pôster deverá obedecer às seguintes dimensões: 

a) largura: 90cm; 

b) altura: 120cm; 

4.1.3. Os pôsteres deverão seguir o modelo fornecido pela organização, com as 

seguintes especificações: 

a) Logo do XI JOPARPET, da Universidade Estadual Ponta Grossa, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e do Ministério da Educação;  

b) Título do trabalho e subtítulo, se houver, em destaque no topo do pôster; 

c) Nome completo, email, grupo PET e IES dos autor principal e do orientador; 

d) Eixo temático escolhido para o resumo; 

e)      Introdução; 

f)      Materiais e métodos; 

g) Resultados e discussão; 

h) Referências. 

4.2. Do dia da apresentação: 

4.2.1 No dia da apresentação, no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) dos autores 

deverá(ão) estar ao lado do pôster, devidamente identificados com  o crachá do 

evento, a fim de expor o trabalhorealizado; 

4.2.2 A apresentação ocorrerá no horário e dia estipulados pelo cronograma e demais 

instâncias informativas do XI JOPARPET. 

5. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Submissão do Resumo  10 de julho a 11 de agosto de 2017 

Envio pela comissão cientifica dos 

trabalhos para os grupos PET para 

correção 

25 de agosto de 2017 

Reenvio dos Resumos  após adequação 28 de agosto a 01 de setembro de 

2017 
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Resultado Final 04 de setembro de 2017 

Qualquer dúvida e/ou para mais informações enviar para o email 

cientificojoparpet2017@gmail.com.  

mailto:cientificojoparpet2017@gmail.com

