
ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS DA UFC EM QUIXADÁ

2020

EDITAL 04/2020

A Direção do Campus da Universidade Federal  do Ceará em Quixadá,  por

intermédio da Comissão Organizadora do Evento, torna pública a abertura de

inscrições e estabelece normas relativas à participação nos  X ENCONTROS

UNIVERSITÁRIOS DA UFC EM QUIXADÁ, que será realizado nos dias 10 a

12 de março de 2021,  de forma virtual,  como uma forma de prevenção à

disseminação da pandemia de COVID-19. Os Encontros possuem as seguintes

trilhas:

• Apoio a Projetos de Graduação;

• Cultura Artística;

• Desenvolvimento Tecnológico e Inovação;

• Docência no Ensino Superior;

• Empreendedorismo e Inovação;

• Experiências Estudantis;

• Iniciação Acadêmica;

• Iniciação à Docência;

• Iniciação Científica;

• Programas de Educação Tutorial;

• Trabalhos de Extensão.



1. OBJETIVOS

Os X ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS DA UFC EM QUIXADÁ

(http://www.quixada.ufc.br/evento/encontros-universitarios/)  têm como objetivo

principal  divulgar  as  atividades  de  ensino,  pesquisa,  extensão,  inovação

tecnológica, empreendedorismo, assistência estudantil e o desenvolvimento de

ferramentas computacionais e  robótica  educacional  realizadas pelos alunos,

servidores docentes e técnico-administrativos da UFC em Quixadá.

2. PÚBLICO ALVO

2.1 Poderão inscrever-se docentes, técnico-administrativos e alunos dos cursos

de graduação e pós graduação do Campus da UFC em Quixadá.

3. SUBMISSÃO DE TRABALHOS

3.1. O período de submissão de trabalhos será a partir das  8h do dia 23 de

novembro de 2020 até as 23h59 do dia 04 de janeiro de 2021. A submissão

será realizada exclusivamente por via eletrônica no sistema de submissão de

trabalhos  dos  ENCONTROS  UNIVERSITÁRIOS  da  UFC  em  Quixadá

disponível  em  http://www.quixada.ufc.br/evento/encontros-universitarios.  Não

serão aceitas submissões fora do prazo.

3.2. Os trabalhos submetidos deverão ser relacionados com Tecnologia da 



Informação e Comunicação (TIC) e áreas afins.

3.3.  Para realizar  o  envio do trabalho,  o  participante deverá preencher  os

dados  cadastrais  do  formulário  eletrônico  dos  Encontros  Universitários

(disponível no sistema de submissão do evento), escolhendo obrigatoriamente

a trilha que julgue mais adequada para a avaliação do seu trabalho.

3.4. Os trabalhos da trilha Iniciação Científica  deverão ser do tipo  Resumo

Estendido, atendendo aos seguintes requisitos:

a. Seguir o modelo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) disponível

no site do evento.

b. Ocupar no mínimo três e no máximo cinco páginas, incluindo resumo (e

abstract,  para  trabalhos  em  português),  figuras,  diagramas,  referências  e

anexos.

c. A versão final do trabalho deve obrigatoriamente estar corrigida (segundo

sugestões dos revisores).

d. Ser submetido em formato PDF.

3.5.  Os  trabalhos  submetidos  às  demais  trilhas  podem ser  Resumos

Estendidos, em formato semelhante ao da trilha de Iniciação Científica (vide

item 2.5), ou Resumos atendendo aos seguintes requisitos:



a. Seguir o modelo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) disponível

no site do evento e conter: título, autor, instituição, e-mail, resumo, palavras-

chave e referências.

b. A versão final do trabalho deve obrigatoriamente estar corrigida (segundo

sugestões dos revisores).

c. Ser submetido em formato PDF.

d. O corpo do Resumo deve ser escrito no formato de texto com mínimo de

2.000 e máximo de 4.000 caracteres com espaço.

e. O Resumo deve ser seguido de três a cinco palavras-chave, separadas por

um ponto. Exemplo: Engenharia de Software. Verificação e Validação. Testes

Funcionais.

3.6. Os trabalhos poderão ser alterados até o final do período de submissão.

Terminado o prazo de submissão, não será mais possível fazer qualquer

alteração.

3.7. Serão aceitos até seis (06) autores por trabalho inscrito.

4. AVALIADORES

4.1 Poderão inscrever-se como avaliadores: professores efetivos e substitutos,

servidores técnico-administrativos e alunos do programa de pós-graduação da



UFC Quixadá, desde que possuam ensino superior.

4.2 A inscrição como avaliador deverá ser realizada em período previsto no

cronograma deste edital.

5. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1 Os resumos submetidos serão encaminhados para parecer de revisores

destinados a esta  finalidade,  designados pela comissão organizadora deste

evento. 

5.2 Os revisores deverão analisar os trabalhos encaminhados e emitir parecer

indicando  a  aceitação  ou  não  destes  trabalhos  para  a  apresentação  nos

Encontros Universitários.

5.2.1 O revisor pode recomendar um trabalho como ACEITO COM RESSALVA,

condicionando a aceitação e  a  apresentação do trabalho à observância das

sugestões  indicadas  pelos  revisores  com a  devida  incorporação  destas  na

versão final do trabalho.

5.3 Os pareceres serão homologados pela citada comissão e os resultados

serão comunicados no site dos Encontros Universitários 2020.

5.4 No caso de trabalho ACEITO COM RESSALVA, a notificação final de aceite

será realizada em até 2 (dois)  dias após o fim do prazo de submissão das

versões finais de trabalhos.



6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

6.1  As  apresentações  poderão  ser  feitas  através  de  Comunicação  Oral  ou

Painel (pôster).

6.2 Na Comunicação Oral, os trabalhos serão apresentados em salas virtuais

do  Google  Meet. Os  links  de  acesso  às  salas  serão  posteriormente

disponibilizados.

6.2.1 Cada candidato terá 10 minutos para apresentação do trabalho e serão

reservados 5 minutos para arguição.

6.2.2 Cada candidato deverá chegar na sala virtual com antecedência mínima

de 10 minutos do início da sessão para entregar a apresentação ao avaliador.

6.3 As apresentações de Painel (pôster) serão em formato de fóruns, através

de plataforma própria da UFC, no seguinte link: https://eu2020.ufc.br.

6.3.1 Os pôsteres devem ser em formato PDF e ter tamanho máximo de 5 MB.

6.4 O formulário de avaliação da apresentação será enviado aos avaliadores

via documento online antes das apresentações.

6.5.  Somente  terão direito  ao  certificado de apresentação os  autores  cujos

trabalhos tenham sido efetivamente apresentados e avaliados.

https://eu2020.ufc.br/


7. DO ORIENTADOR

7.1. Todos os trabalhos submetidos por alunos devem ter um professor ou

técnico-administrativo como orientador e co-autor do trabalho.

7.2. É dever do orientador revisar o trabalho do orientando.

7.3.  É  recomendável  a  participação  do  orientador  no  evento  como  agente

motivador e difusor das pesquisas realizadas.

8. DA PARTICIPAÇÃO

8.1. Todos os que desejarem obter certificados como ouvintes deverão assinar

a lista de presença, a ser disponibilizada pelo avaliador responsável, ao final de

cada  atividade  (apresentação,  exposição,  campeonato,  competição,  mesa

redonda, minicurso, palestra e/ou sessão técnica).

9. DO CRONOGRAMA



10. CLÁUSULA DE RESERVA

A  direção  do  Campus  da  UFC  em  Quixadá,  por  intermédio  da  Comissão

Organizadora dos Encontros Universitários da UFC no Campus Quixadá em

2020,  reserva-se  o  direito  de  resolver  os  casos  omissos  bem  como  as

situações não previstas no presente Edital.



11. COMISSÃO ORGANIZADORA

Antonio Rafael Braga (Presidente)

Carla Lorena Queiroz Saraiva

Kassiane Lopes Façanha

Kauane Lysien Costa Ferreira

Paulo Victor Barbosa de Sousa

Rayson Santos de Lima

Ryanne de Oliveira Paz

Wladimir Araújo Tavares

Quixadá, 19 de novembro de 2020.

Prof.º Antonio Rafael Braga

Presidente da Comissão Local Organizadora do Evento


