XIX FÓRUM DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
30 de outubro a 01 de novembro de 2019

1. Apresentação
O Fórum de Pesquisa Científica e Tecnológica constitui-se em espaço para exposição
de trabalhos realizados por alunos de pós- graduação, alunos egressos da graduação
que, desenvolveram monografias ou trabalhos de conclusão de curso, professores e
pesquisadores. É também um momento de reflexão dos projetos de pesquisa
desenvolvidos pela Universidade e demais Instituições de Ensino e Pesquisa,
ocorrendo no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2019.
Mote da campanha: Você é a cara da nova educação.
1.1

Público Alvo

I. Pesquisador e/ou Aluno da Ulbra
Trata-se dos professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação
vinculados à Ulbra, porém sem atividade regular de pesquisa.
II. Pesquisador e/ou Aluno Externo
São considerados alunos externos os alunos de graduação e pós-graduação que não
possuem vinculação acadêmica com a Ulbra.

1.2

Objetivo

Apresentar à comunidade acadêmica os projetos de pesquisa desenvolvidos pela
Universidade e demais Instituições de Ensino.

2.

Inscrições

As inscrições de trabalhos serão realizadas no link:
http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/fpu/xixforum, período de 10 junho a 12
de agosto.
As dúvidas deverão ser encaminhadas por e-mail: eventospesquisa@ulbra.br

2.2 As formas de trabalhos são:
a) Resumo
b) Pôsteres
Taxa de inscrição:
Valor único: R$ 50,00
O valor contempla o envio de um resumo e um pôster na plataforma, e após exposição
do pôster impresso.
Dados para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0479-0
Conta Corrente: 206.793-5
CNPJ Fulbra: 03.286.299/0001-80
Depois de efetuado o pagamento, é necessário o envio do comprovante de depósito
digitalizado na etapa Transferência de Documentos Suplementares na submissão do
trabalho na conferência do link acima.
O pagamento das inscrições observará as seguintes normativas:
• A inscrição somente se confirmará após o pagamento da taxa de inscrição no período
vigente das inscrições.
• Caso o pagamento não seja efetuado até o vencimento (12 de agosto de 2019), a
inscrição será automaticamente cancelada.
3. Da publicação
O XIX Fórum de Pesquisa Científica e Tecnológica será composto por uma Comissão
Científica para avaliação dos trabalhos inscritos1.
A publicação dos resumos e pôsteres aceitos será disponibilizada no site no site de
inscrições do evento até dia 06 de setembro de 2019.
4. Pôsteres Impressos
O pôster é obrigatório tendo por dimensões de 1,0 m (altura) X 0,70m (largura),
obedecendo ao modelo de pôster disponível para download no site.
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Confira no site do evento a relação dos integrantes da Comissão Científica.

Todos os pôsteres deverão ser afixados até dia 29 de outubro de 2019, às 14h, no
segundo andar do prédio 16, devendo ser retirados após o término da Expoulbra
(previsto para 22h do dia 01 de novembro). Os pôsteres serão expostos somente na
forma impressa, na Língua Portuguesa.
O pôster deverá ser submetido na conferência do evento na etapa Transferência de
Documentos Suplementares, juntamente com o comprovante de pagamento.

5. Da certificação
Serão disponibilizados os certificados dos participantes após o evento, através do link:
http://posgrad.ulbra.br/certificados/listaPublica

6. Disposições Gerais
O Fórum de Pesquisa Científica e Tecnológica é composto por uma comissão cientifica
de avaliadores. Os trabalhos fora do padrão das Normas e Regulamentos e, dos
materiais disponibilizados para download não serão aceitos. Não haverá devoluções de
taxas de inscrições para autores que não vieram no evento ou tiveram seu trabalho
rejeitado pelo Comitê Científico do evento.
É de inteira responsabilidade do autor a verificação das publicações no site do evento,
como o calendário de prazos, normas e regulamentos, listagem de numeração,
publicação de certificados, como também a lista de aprovados. Não será comunicado a
cada trabalho individualmente, somente será publicado no site.
As informações serão disponibilizadas através do site:
http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/fpu/xixforum

Situações não contempladas neste regulamento serão analisadas e resolvidas pela
Coordenação de Educação Continuada– Canoas, a partir da solicitação do(s)
envolvido(s), encaminhadas para o e-mail do evento constando a justificativa.

Canoas (RS), 06 de junho de 2019.
Profª Dalva Santana
Coordenadora de Educação Continuada – Ulbra Canoas

