
 

 

3º SALÃO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

3º SIEPEX – 2013 

 

25 a 27 de Setembro de 2013 
Santana do Livramento – CAMPUS REGIONAL VI 

 

R E G U L A M E N T O  

 

1 - APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

 

O Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão – SIEPEX é o espaço de 

socialização de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, que visa 

divulgar, promover e acompanhar trabalhos de iniciação científica de 

estudantes de graduação e de pós-graduação da Uergs e de outras 

Instituições Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras, desenvolvidos nas três áreas de 

conhecimento de inserção da Uergs: Ciências da Vida e do Meio Ambiente; 

Ciências Humanas; Ciências Exatas e Engenharias. 

 

1.1 - São objetivos específicos do Salão Integrado: 

 

1.1.1 Promover, estimular e incentivar o desenvolvimento, a socialização e 

a publicação das produções científicas dos estudantes da Uergs e de 

outras Instituições. 

 

1.1.2 - Promover a integração da comunidade universitária no processo da 

produção do conhecimento. 

 

1.1.3 - Promover a apresentação de trabalhos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, trabalhos interdisciplinares, experiências acadêmicas e 

profissionais. 



 

1.1.4 - Promover a discussão e a troca de informações sobre os trabalhos 

de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados na Universidade e em outras 

Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

1.1.5 - Fortalecer e fomentar a cultura do Ensino, Pesquisa e Extensão na 

Universidade. 

 

1.1.6 - Divulgar o desenvolvimento e as inovações tecnológicas das 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

1.1.7 - Destacar os melhores trabalhos apresentados durante o evento. 

 

Antes de realizarem inscrições, os acadêmicos e demais interessados 

deverão ler e conhecer este regulamento específico para o 3º SIEPEX. 

Somente ao final da leitura deste regulamento e, nos termos das 

orientações contidas no item 13 é que deverão registrar seus pedidos 

de inscrição. 

 

2 - LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 

O 3º SIEPEX será sediado no Campus Regional VI, na Unidade em 

Santana do Livramento e acontecerá durante o período de 25 a 27 de 

setembro de 2013.  

 

3 – PROGRAMAÇÃO  

 

1º dia: 25/09 – Quarta-feira 

 

18h: credenciamento 

 

19h às 19h30: solenidade de abertura  

 

19h30 às 20h30: Conferência “Criatividade em sala de aula”  

Conferencista: Max G. Haetinger, professor associado ao 

IC2, Instituto da Universidade do Texas (Austin – EUA). 

Diretor do Instituto Criar. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.d

o?id=K4584092P6 



 

Mediador/Debatedor: Ernane Ervino Pfüller, professor da 

Uergs, Campus Regional III, Unidade em Sananduva. 

 

20h30 às 21h: apresentações artísticas 

 

21h às 22h30: coquetel de abertura 

 

2º dia: 26/09 – Quinta-feira 

 

8h30 às 12h: comunicações orais de trabalhos e de palestras 

 

12h às 14h: intervalo almoço 

 

14h às 18h30: comunicações orais de trabalhos e de palestras 

 

18h30 às 19h30: apresentações artísticas 

 

19h30 às 21h: Mesa Redonda – O desafio acadêmico da indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão 

 

Expositores:  

Dr. Marcos Borba. 

Pesquisador da EMBRAPA/CPPSUL 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?i

d=K4709291D3 

 

Teresinha Fróes Burnham 

Professora Pós-Doutora University of London, UL, Inglaterra. 

Área: Educação / Subárea: Currículo / Especialidade: 

Sociologia e Política do Currículo. 

Coordenadora da Rede de Pesquisa Junto ao Doutorado 

Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do 

Conhecimento 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?i

d=W99870 

  

Gregory Randall 

Pro-Rector de La Universidad de la República 

Doctorado de la Universidad París XI (Orsay). Tesis: 

Concepción y Realización de una Máquina de Estereoscopía 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709291D3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709291D3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=W99870
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=W99870


 

Trinocular Pasiva en Tiempo Real", desarrollada bajo la 

dirección del profesor Olivier Faugeras en el Instituto 

Nacional de Investigación en Informática y Automática 

(INRIA), Le Chesnay, Francia. 

http://cacic2003.info.unlp.edu.ar/currivision.pdf 

Mediador/Debatedor: Anor Aluizio Guedes, professor da 

Uergs, Campus Regional VI, Unidade em Santana do 

Livramento. 

 

3º dia: 27/09 – Sexta-feira 

 

8h30 às 12h: comunicações orais de trabalhos e de palestras 

 

12h às 14h: almoço 

 

14h às 16h: apresentações de pôsteres 

 

16h às 16h30: plenária para escolha do local do 4º SIEPEX 

 

16h30 às 17h30: Premiação de trabalhos e solenidade de encerramento 

 

 

4 – PÚBLICO ALVO 

 

4.1 - Alunos de graduação, bolsistas de iniciação científica, e alunos de 

pós-graduação, da Uergs ou vinculados a outras IES, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras.  

 

4.2 - Alunos de graduação e de pós-graduação da Uergs ou vinculados a 

outras IES, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que, embora 

não detenham bolsa patrocinada por órgãos de fomento ou empresas, 

participem de trabalhos de iniciação científica no ensino, na pesquisa ou 

na extensão, sob orientação de professor/pesquisador/extensionista, na 

condição de colaboradores. 

 

4.3 - Alunos de graduação ou de pós-graduação da Uergs ou vinculados a 

outras IES, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que 

desenvolvam trabalhos de iniciação científica no ensino, na pesquisa e na 

http://cacic2003.info.unlp.edu.ar/currivision.pdf


 

extensão sob orientação de professor, na condição de colaboradores em 

atividades associadas a ONGs, associações comunitárias ou outro tipo de 

organização, desde que os trabalhos estejam vinculados a uma IES.  

 

4.4 - Alunos de graduação ou de pós-graduação da Uergs ou vinculados a 

outras IES, que, na condição de colaboradores, participem de atividades de 

iniciação científica no ensino, na pesquisa ou na extensão, ligadas a 

disciplinas, caracterizadas por trabalhos investigativos associados à 

melhoria do ensino da disciplina, sob orientação de professor.  

5 - CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO E RESPECTIVOS REQUISITOS 

 

O Salão Integrado da Uergs admite a participação do público alvo em duas 

diferentes categorias: a) como autor/apresentador de trabalho; b) como 

participante/ouvinte. 

 

5.1 - Requisitos para participação na categoria 

autor/apresentador de trabalho: 

 

Poderão participar do SIEPEX, na categoria de autor/apresentador de 

trabalho, estudantes que preencham as condições estabelecidas no 

item 4 deste Regulamento, que estiverem regularmente matriculados, 

com produção científica no ensino, na pesquisa ou na extensão, sob a 

orientação de um professor e/ou pesquisador e/ou extensionista, nas 

três grandes áreas de conhecimento de inserção da Uergs. 

 

5.2 - Requisitos para participação na categoria 

participante/ouvinte: 

Poderão participar como ouvintes, estudantes da Uergs e de outras 

IES, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.  

 

6 – MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de comunicação oral ou 

de pôster, sendo que a modalidade de apresentação deverá ser escolhida 



 

no momento da inscrição. Serão selecionados até 200 trabalhos para 

comunicação oral e até 50 para pôsteres. 

 

Observação: Os bolsistas de iniciação científica de pesquisa e de extensão 

da Uergs deverão apresentar, obrigatoriamente, na modalidade de 

comunicação oral.  

 

7 - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 

7.1 - Os estudantes de graduação e de pós-graduação, que detenham os 

requisitos para participação na categoria autor/apresentador, poderão 

inscrever/submeter seus trabalhos à seleção para o 3º SIEPEX – 2013.  

 

7.2 - Todos os trabalhos inscritos no evento deverão estar redigidos em 

língua vernácula (Português/Brasil).  

 

7.3 - Na oportunidade de inscrição, que ocorrerá via site internet 

www.3siepex.com.br os estudantes deverão inserir o resumo do trabalho. 

Conforme a ABNT - NBR 6028, os resumos dos trabalhos deverão observar 

a seguinte ordem de apresentação: 

 

7.3.1 - Título e subtítulo do artigo 

7.3.2 - Nome do(s) autor(es) e filiação (Instituição a qual estão 

vinculados) 

7.3.3 - Resumo na língua do texto 

7.3.4 - Palavras-chave na língua do texto (mínimo 3), separadas por 
ponto final e espaço. 
7.3.5 - O resumo deverá ressaltar o objetivo, o método, os resultados 

e as conclusões do documento. Deverá ainda ter extensão de, no 
mínimo, 100 palavras e, no máximo, 250. 

 

7.4 - A inscrição do trabalho deverá ser realizada pelo bolsista do projeto 

ou pelo aluno voluntário. Será considerado autor/apresentador o aluno 

que fizer a inscrição e coautores os demais colegas.  

 

7.5 - Cada trabalho deverá ter um orientador, seja um docente, 

pesquisador ou extensionista. A pessoa que realizar a inscrição ficará 

responsável pelas informações que serão usadas para divulgação do 

trabalho e certificação.  



 

 

7.6 - O aluno bolsista ou voluntário deverá ser o primeiro nome citado no 

resumo do trabalho submetido, caso haja coautores. Caberá ao orientador 

e ao grupo de pesquisadores e extensionistas decidir a ordem em que os 

outros colaboradores serão listados o nome do orientador será chamado 

em janela especifica, pois o mesmo já deverá estar cadastrado.   

 

7.7 – O trabalho será inicialmente submetido ao orientador, que aprovará 

ou fará sugestões de melhorias. O acadêmico deverá alterar o trabalho, até 

que seja aprovado pelo orientador. 

 

7.8 - Os trabalhos inscritos serão submetidos à apreciação de avaliadores 

e, após, será procedida à seleção pela Comissão Científica. 

 

7.9 – Poderão participar como avaliadores nessa fase professores da Uergs 

e de outras IES, que tiverem interesse. Para participar como avaliador à 

seleção de trabalhos, os interessados deverão cadastrar-se no site. 

  

8 - SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

8.1 -Dos critérios de seleção 

 

Os trabalhos inscritos serão avaliados pelos avaliadores cadastrados 

no site, mediante aplicação dos seguintes critérios obrigatórios, na 

seguinte ordem: 

 

a) indicação de professor, pesquisador ou extensionista orientador do 

trabalho; 

 

b) relevância científica para a área de conhecimento na qual o 

trabalho foi inscrito; 

 

c) apresentação da metodologia utilizada para a realização do 

trabalho; 

 

d) resultados preliminares ou conclusivos do trabalho; 

 

e) pertinência do conteúdo e adequação da redação; 

 



 

f) adequação ao modelo de resumo proposto; 

 

g) correção. 

 

Observação: A forma de apresentação dos resumos submetidos à 

seleção, incluídas a ortografia e a correção gramatical, é de 

responsabilidade dos autores e de seus orientadores. 

 

8.2 - Da seleção e da divulgação 

 

8.2.1 – Os resumos que não estiverem em conformidade aos critérios 

de seleção citados nesse regulamento serão automaticamente 

excluídos do processo. Os resultados da seleção serão divulgados no 

site www.3siepex.com.br, no dia 17/09/2013. 

 

8.2.2 - Os trabalhos selecionados serão distribuídos para 

apresentação por datas, horários, locais e modalidades de 

apresentação, sendo que tais informações serão oportunamente 

disponibilizadas no site. 

 

8.2.3 - A observância e o cumprimento dos prazos serão de 

responsabilidade exclusiva dos autores e de seus orientadores. 

 

8.2.4 - Somente serão selecionados trabalhos que atendam critérios e 

adequação à Iniciação Científica, vinculados a projetos devidamente 

orientados, ficando excluídos da seleção trabalhos de revisão 

bibliográfica, monografias, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. 

 

9 – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 

9.1 - Modalidade de pôsteres 

 
9.1.1 - Deverão ser produzidos para serem pendurados ou fixados, no 

tipo banner: formato 90cm X 60cm. 
  

9.1.2 - Deverão conter: título e subtítulo, se houver; 
nome(s) do(s) autor(es) e filiação institucional; 
introdução; 

metodologia; 

http://www.3siepex.com.br/


 

discussão dos resultados; 

considerações finais; 

referências (bibliográficas e ou de outras fontes 

utilizadas para a pesquisa). 

Observação: é de responsabilidade dos autores e dos respectivos 
orientadores a correção ortográfica e gramatical dos pôsteres bem 

como sua fixação no horário e local informados. 

9.2 - Modalidade de comunicação oral 

9.2.1 - A exposição do conteúdo deverá ser feita em 10 minutos. 
Recomenda-se, portanto, a exibição de, aproximadamente, 10 slides, 

1 por minuto.  

9.2.2 -Para compor o conteúdo e ordem dos slides recomenda-se: 

- slide com título do trabalho e nome dos autores, seguidos da 
filiação institucional e período de desenvolvimento do projeto; 

- texto introdutório sobre o assunto, contextualizando-o; 

- metodologia adotada pelos pesquisadores; 

- desenvolvimento do trabalho em etapas (quantas forem 

necessárias); 

- apresentação dos resultados (quando houver); 

- considerações finais e/ou perspectivas do andamento do 
trabalho; 

- referências (bibliográficas e ou de outras fontes utilizadas para 

a pesquisa); 

- endereços de e-mails dos autores do trabalho e dos seus 
currículos lattes. 

9.2.3 - A banca terá 5 minutos para questionamentos.  

Observação: o apresentador do trabalho deverá comparecer até 15 

minutos antes do horário agendado para sua apresentação. O 
conteúdo da apresentação deverá estar salvo em CD ou pen drive. 

Cada trabalho deverá ser apresentado por apenas um dos inscritos, 



 

mas os coautores poderão acompanhar a apresentação assim como o 

orientador. 

 

9.3 - Informações gerais 

 

9.3.1 - Será proibido o uso de equipamentos sonoros, exceto os 

inerentes à apresentação e desde que não interfiram no andamento 

das demais apresentações; 

 

9.3.2 - Não será permitida alimentação nos stands e no interior dos 

locais de apresentação e exposição de trabalhos. 

 

9.3.3 - As apresentações dos trabalhos serão realizadas em locais 

organizados e devidamente identificados pela comissão de organização 

do evento. Para as comunicações orais os locais estarão equipados 

com projetor multimídia e computador com o software Microsoft Office 

1997, recursos comuns a todos os apresentadores.  

 

9.3.4 - Somente serão avaliados os trabalhos expostos nos locais 

determinados pela Comissão Organizadora. Locais outros que não os 

definidos e devidamente identificados pela Comissão Organizadora 

não serão considerados para avaliação, premiação e entrega de 

documentação. 

 

9.3.5 - A organização do espaço e do material de apresentação ficará a 

cargo do próprio apresentador; 

 

9.3.6 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela 

desformatação de arquivos gerados em softwares superiores, sendo 

vedada a utilização de laptop pessoal ou similar. 

 



 

9.3.7 - Haverá local próprio, devidamente identificado, para exposição 

e apresentação de pôsteres. 

 

9.3.8 - O material para apresentação dos trabalhos - CD e/ou pen 

drive deverão ser testados antes das apresentações. 

 

9.3.9 - O apresentador do trabalho deverá identificar-se ao monitor da 

sala; 

 

9.3.10 - Ao término da comunicação oral, o apresentador deverá 

assinar formulário próprio, para fins de comprovação de 

apresentação. 

 

9.3.11 - Durante a comunicação oral é desejável a presença do 

orientador do trabalho. 

 

10 - PUBLICAÇÕES 

 

Os trabalhos selecionados pela Comissão Científica, e apresentados no 

evento serão publicados. Caberá aos autores e orientadores a 

responsabilidade legal das informações contidas nos resumos, respeito aos 

direitos autorais e a garantia de ineditismo da publicação. 

 

11 - AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS PARA PREMIAÇÃO 

 

11.1 - Os trabalhos apresentados no 3º SIEPEX serão avaliados e 

selecionados por bancas compostas de três professores da área de 

conhecimento do trabalho, inscritos junto à Comissão Organizadora, 

seguindo os critérios abaixo relacionados: 

 



 

a) adequação metodológica; 

b) relevância científica; 

c) originalidade; 

d) criatividade; 

e) apresentação. 

 

11.2 - Serão premiados os melhores 18 trabalhos apresentados durante o 

evento, observada a seguinte distribuição: 

 

a) 6 prêmios para cada área de conhecimento de inserção da Uergs; 

 

b) em cada área de conhecimento, 2 prêmios para trabalhos de 

iniciação científica no ensino, 2 prêmios para trabalhos na pesquisa 

e 2 prêmios para trabalhos na extensão; 

 

c) dos 2 prêmios distribuídos para cada tipo de atividade/área de 

conhecimento, um será para o melhor trabalho apresentado na 

modalidade de comunicação oral e o outro para o melhor trabalho 

apresentado na modalidade de pôster. 

 

12 – CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º SIEPEX 

 

12.1 - Cada inscrição, tanto na condição de participação como de 

apresentação, acarretará certificado correspondente.  

 

12.2 - Os certificados serão enviados para endereços indicados no ato de 

inscrição. Caso o autor, por qualquer motivo, deixe de apresentar o 

trabalho, não será emitido o correspondente certificado de apresentação. 

 



 

13 - ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS AO EVENTO  

 

13.1 - As inscrições ao 3º SIEPEX deverão ser feitas no período de 

14/08/2013 até às 23h59min do dia 02/09/2013, no site 

www.3siepex.com.br observadas as seguintes orientações: 

 
13.2 – Logo que disponibilizado, os orientadores deverão cadastrar-se no 

site acima, para receberem aviso de pedidos de inscrição ao evento, de 

seus orientados. 

 

13.3 - Os acadêmicos deverão, após o cadastramento dos respectivos 

orientadores, registrar seu pedido de inscrição no referido site. Será aceita 

inscrição de um único trabalho por acadêmico e, eventualmente, caso seja 

efetivada mais de uma inscrição, será considerada somente a primeira. 

  

13.4 – No momento da inscrição os acadêmicos deverão inserir o resumo 

do trabalho, observadas as orientações contidas no item 7.3 deste 

Regulamento. 

 

13.5 – Após a inscrição do acadêmico, o respectivo orientador cadastrado 

no site receberá aviso do pedido de inscrição. Deverá então revisar o 

resumo e registrar sua aprovação, ou sugerir alterações. 

  

13.6 – Somente após o registro de aprovação do resumo pelo orientador é 

que o trabalho será submetido à avaliação de comissão externa, prevista 

no item 7.8 deste Regulamento, para aceite ou não ao evento. 

 

14 – DAS PALESTRAS 

 

14.1 – O 3º SIEPEX disponibilizará espaços para realização de palestras, 

com duração, cada uma, de até duas horas. 



 

 

14.2 – Serão recebidas inscrições de, no máximo, seis palestras. 

 

14.3 – Os assuntos desenvolvidos nas palestras deverão contemplar 

interesses acadêmico-científicos, observada temática que envolva Ensino, 

Pesquisa ou Extensão. 

 

14.4 – Poderão inscrever palestras professores, alunos e funcionários da 

UERGS. 

 

14.5 – Desde que satisfaçam os critérios estabelecidos no item 14.3, se 

houver pedido de inscrição acima do limite de seis palestras, serão 

confirmados os primeiros seis pedidos de inscrição. 

 

14.6 – As inscrições de palestras deverão ser realizadas via e-mail 

siepex2013@uergs.edu.br, devendo ser enviadas seguindo norma de 

apresentação de projeto contendo: titulo, introdução com objetivos, 

justificativa, desenvolvimento, considerações finais e referencias 

bibliográficas. 

 

14.7 – Caso, após a realização da inscrição, a Comissão Científica do 

evento julgue que o tema da palestra inscrita não esteja em conformidade 

aos critérios estabelecidos no item 14.3, o pedido de inscrição será 

excluído e comunicado aos requerentes. 

 

15 – ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCAS 

 

15.1 – Os professores da UERGS que tiverem interesse em atuar como 

banca examinadora de trabalhos a serem apresentados no 3º SIEPEX, 

conforme previsto no item 11.1 deste Regulamento, deverão manifestar 

interesse através do e-mail siepex2013@uergs.edu.br. 

mailto:siepex2013@uergs.edu.br


 

 

15.2 – Os professores orientadores poderão atuar como banca 

examinadora de trabalhos em que não atuaram como orientadores. 

15.3 – Caso não haja numero suficiente de docentes interessados em 

compor banca no evento, os docentes poderão ser convocados ao trabalho.  

 

15.4 – Duvidas poderão ser esclarecidas através do endereço de e-mail 

siepex2013@uergs.edu.br, ou através dos fones 51-3288-9071-9075-9070. 

mailto:siepex2013@uergs.edu.br

