
Chamada para submissão de trabalhos no VI RECONCITEC 

 

A Comissão Organizadora da VI Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no 

Recôncavo da Bahia convida toda a comunidade para submeter seus trabalhos para 

apresentação na forma de vídeo-pôster. A VI RECONCITEC acontecerá nos dias 03 a 06 de 

novembro de 2020 de forma virtual. O evento terá como tema “Os objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável conectando Universidade e Sociedade”. Serão aceitos resumos 

simples redigidos em língua portuguesa de acordo com as orientações disponíveis a seguir.  

Cronograma 

• Envio de Resumos: 05/10 à 12/10/2020 

• Liberação dos orientadores: 05/10 à 14/10/2020 (para bolsistas e voluntários PIBIC, PIBITI, 
PIBEX, PIBID, PET, PPQ, Residências e Pós-Graduação)  

• Avaliação dos trabalhos: 10/10 à 21/10/2020  

• Resultado da avaliação dos trabalhos: 22/10/2020  

• Divulgação da programação final dos trabalhos: 26/10/2020  

Orientações gerais (válidas para todas as trilhas)  

1. Os resumos submetidos pelos autores serão analisados e poderão ser aceitos ou não para a 

apresentação no evento.  

 

Os trabalhos serão avaliados conforme os seguintes critérios:  

 

a. Aderência do título ao resumo;  

b. Metodologia utilizada (adequação e qualidade);  

c. Análise de dados e resultados: articulação teórica e metodológica da interpretação; d. 

Conclusões: coerência com os objetivos;  

e. Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, 

objetividade e estrutura formal) e  

f. Atendimento da formatação exigida pelo evento.  

 

Os trabalhos aceitos deverão enviar posteriormente um vídeo-pôster conforme 

instruções específicas. Os recursos necessários para a gravação do vídeo assim como 

eventuais despesas decorrentes na sua produção são de inteira responsabilidade dos 

autores. A Comissão Organizadora se exime de qualquer despesa financeira ou gasto.  

2. O participante inscrito só poderá submeter um resumo como autor principal. Não há limites 

para coautoria.   

3. O resumo deve ser submetido em área específica do Sistema de Eventos da UFRB 

https://ppgcieventos.ufrb.edu.br/ após a inscrição do autor;  



4. Diretrizes para elaboração do resumo:  

a- O resumo deve ser escrito em texto corrido, em português, sem tópicos, nem recuo, 

contemplando introdução, objetivos, material e métodos, resultados e conclusão em um 

único parágrafo, sem separação desses tópicos;  

b- O resumo não deve conter: parágrafos, tabulações, tabelas, gráficos, imagens de 

qualquer gênero, ou citações;  

c- Utilizar entre 350 a 500 palavras para todo o resumo (excluindo área, título, nome dos 

autores, instituição dos autores, palavras chaves e Instituições de financiamento); d-

Título: Deve ser escrito com letras maiúsculas;  

e- Autores: Os primeiros nomes devem ser abreviados, seguidos de ponto, e o 

sobrenome por extenso. Deve conter no máximo seis autores. O autor que submete o 

resumo é o apresentador do trabalho. O nome de cada autor deve ser separado por 

vírgula; 

f- Palavras-chaves: Informar de 3 a 5 palavras-chave não citadas no título do resumo, 

separadas por vírgula;  

g- Instituição Financiadora ou Financiamento: Se houver, informar a sigla da instituição 

de fomento. Lembrando que os bolsistas devem indicar a agência de financiamento da 

bolsa;  

i- Modelo de Resumo: https://ufrb.edu.br/ppgci/reconcitec_2020/Modelo_Resumo.doc  

 

5. O autor cujo resumo for recusado permanecerá inscrito na Reunião. Dessa forma, lembramos 

o quanto é importante a leitura das normas de inscrição, normas para envio de resumo, além da 

revisão e liberação realizada pelo orientador, quando aplicável.  

6. Os trabalhos aprovados constarão na publicação dos Anais da VI RECONCITEC, em meio 

eletrônico.  

Casos omissos serão julgados pela Comissão Científica do evento. Favor enviar mensagem para o 

e-mail reconcitec@ppgci.ufrb.edu.br  

 

Orientações para as submissões nas trilhas “PIBIC, PIBIC-AF e PIBIC Voluntário; PIBITI e 

PIBITI Voluntário; PIBEX, PIBID, PET, PPQ e Residências UFRB”  

1. Os trabalhos das Trilhas PIBIC, PIBIC-AF e PIBIC Voluntário; PIBITI e PIBITI Voluntário; 

PIBEX, PIBID, PET, PPQ e Residências, permanecerão com a submissão suspensa, 

aguardando a revisão, eventuais correções e a liberação do orientador do trabalho no 

Sistema. Os trabalhos que não forem liberados pelos orientadores não seguirão para a 

avaliação, sendo automaticamente rejeitados;  

 

2. Os resumos deverão ser aceitos ou recusados de acordo com a versão enviada pelo 

autor. Após a submissão, o discente não conseguirá realizar correções. Todavia, o 

orientador poderá fazer ajustes no resumo antes da liberação do trabalho no Sistema; 

 

https://ufrb.edu.br/ppgci/reconcitec_2020/Modelo_Resumo.doc
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3. Após a publicação do resultado, os autores dos trabalhos aprovados deverão enviar 

vídeo-pôsteres, seguindo instruções específicas. No momento do envio do vídeo-pôster, 

os autores deverão (a) autorizar ou não o uso de imagem do autor e (b) manifestar ou 

não o interesse na veiculação do vídeo-pôster nos meios e canais de divulgação de 

conteúdo digital da UFRB.  

 

Orientações para as submissões na trilha “PÓS-GRADUAÇÃO UFRB”  

1. Os trabalhos da trilha Pós-graduação da UFRB permanecerão com a submissão 

suspensa, aguardando a revisão, eventuais correções e a liberação do orientador do 

trabalho no Sistema. Os trabalhos que não forem liberados pelos orientadores não 

seguirão para a avaliação, sendo automaticamente rejeitados; 

 

2. Os resumos deverão ser aceitos ou recusados de acordo com a versão enviada pelo 

autor. Após a submissão, o discente não conseguirá realizar correções. Todavia, o 

orientador poderá fazer ajustes no resumo antes da liberação do trabalho no Sistema; 

 

3. Após a publicação do resultado, os autores dos trabalhos aprovados deverão enviar 

vídeo-pôsteres, seguindo instruções específicas. No momento do envio do vídeo-pôster, 

os autores deverão (a) autorizar o uso de imagem do autor e a veiculação do vídeo-

pôster nos meios e canais de divulgação de conteúdo digital da UFRB; 

 

4. É no momento da submissão que os discentes de Pós-graduação deverão indicar o 

interesse em apresentar o seu trabalho numa sessão interativa (atividade ao vivo, com a 

participação de uma banca e da audiência, que poderão eventualmente, enviar 

perguntas e considerações aos apresentadores).  

 

Orientações para as submissões na trilha “Externos à UFRB” 

1. Os trabalhos externos à UFRB seguirão automaticamente para a avaliação (SEM 

necessidade da liberação);  

 

2. Os resumos deverão ser aceitos ou recusados de acordo com a versão enviada pelo 

autor. Após a submissão, o autor não conseguirá realizar correções; 

 

3. Após a publicação do resultado, os autores dos trabalhos aprovados deverão enviar 

vídeo-pôsteres, seguindo instruções específicas. No momento do envio do vídeo-pôster, 

os autores deverão (a) autorizar ou não o uso de imagem do autor e (b) manifestar ou 

não o interesse na veiculação do vídeo-pôster nos meios e canais de divulgação de 

conteúdo digital da UFRB. 


