
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE DO FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL 

 
II SIMPÓSIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - II SIEPEX/UFPA 

 
 

O Coordenador do Campus Universitário de Castanhal, Prof. Dr. João 
Batista Santiago Ramos, torna público o edital que normatiza o II Simpósio de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – II SIEPEX/UFPA - Campus de Castanhal; I 
Colóquio Mesorregional; I Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em Matemática - PROFMAT; II Seminário de Pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – 
PPGEAA/UFPA; II Seminário sobre Formação Docente nas Licenciaturas; XII 
Seminário de Extensão do Programa Grupo de Educação na Terceira Idade - 
GETI/UFPA. 
 
COMISSÃO COORDENADORA 
Prof. Dr. Bruno Souza Lyra Castro 
Profª. Drª. Gerlândia de Castro Silva Thijm 
Prof. Dr. Gustavo Góes Cavalcante 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
Profª. Drª. Darinez de Lima Conceição 
Profa Esp. Ildete da Silva Falcão (Técnica) 
Técnico Msc. Levy Mendes da Silva 
Profª. Msc. Patrícia Rodrigues de Oliveira Kimura (Técnica) 
Profª. Esp. Sueli de Castro Silva (Técnica) 
Profª. Msc. Tânia Suely Nascimento Silva (Técnica) 
Profª. Dra. Yomara Pinheiro Pires 
 
COMISSÃO CIENTÍFICA  
Docentes e Técnicas/os do Campus Universitário de Castanhal. 
 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 
Paula do Socorro Oliveira Lopes 
Thiago Bertolino 
 
COMISSÃO ACADÊMICA 
Discentes e Técnicas/os do Campus Universitário de Castanhal. 
 
COMISSÃO DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO 
Luciano Arruda Teran 
Raonner Bruno Rodrigues dos Santos 
Tobias Santana dos Santos 
 
COMISSÃO DE SUPORTE E APOIO TÉCNICO 
Adirley Gaia Vulcão 
Adrielle Veras de Almeida 
 
 



1 – IDENTIFICAÇÃO 
 
TÍTULO: II Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão – II SIEPEX/UFPA 
LOCAL: Campus Universitário de Castanhal/UFPA. 
PERÍODO: 30 e 31 de Outubro e 1º de Novembro de 2018. 
 
1.1  –  Público Participante 

Docentes, discentes e técnicos das Instituições de Ensino Superior – 
IES públicas e privadas; colaboradores externos dos projetos de ensino, 
pesquisa e extensão do Campus Universitário de Castanhal e representantes 
do poder público dos municípios convidados. 

 
1. 2 – Submissão de trabalhos:  

Somente serão aceitos trabalhos de autoria/coautoria de docentes, 
discentes ou técnicos da UFPA, Campus Universitário de Castanhal. 

 
2 – EVENTO 
 

Na sua segunda edição, o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
SIEPEX da UFPA - Campus Universitário de Castanhal, congrega as ações do  
I Colóquio Mesorregional; I Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em Matemática - PROFMAT; II Seminário de Pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – 
PPGEAA/UFPA; II Seminário sobre Formação Docente nas Licenciaturas; XII 
Seminário de Extensão do Programa Grupo de Educação na Terceira Idade - 
GETI/UFPA. 

O evento tem caráter de atualização e difusão do conhecimento técnico-
científico e cultural, das ações extensionistas, práticas de monitoria e 
investigativas produzidas no âmbito dos projetos de pesquisa, extensão, ensino 
de Graduação e Pós-Graduação, desenvolvidos por docentes, discentes, 
técnicos e colaboradores desta unidade de ensino, em sua relação com o 
contexto mesorregional. 

 
3 – JUSTIFICATIVA 
 

A Universidade Federal do Pará tem assumido os desafios do momento 
histórico atual ao se redefinir em diferentes dimensões: em termos curriculares, 
ao dialogar com projetos flexibilizados e interdisciplinares nos processos 
formativos; no âmbito da pesquisa, ao voltar-se às práticas investigativas 
preocupadas com a produção tecnológica e suas implicações humanas 
sustentáveis, e, em aspectos extensionistas, por intervir cada vez mais em seu 
contexto com ações políticas conscientizadoras, formativas e intencionalmente 
articuladas com o contexto social. 

Em seus documentos oficiais, a exemplo o Plano de Desenvolvimento 
da Unidade (PDU/2017-2020) e nos Projetos Pedagógicos dos cursos, o 
Campus de Castanhal tem assumido o compromisso de projetar-se como uma 
instituição de referência local, regional, nacional e internacional de excelência 
acadêmica, científica, tecnológica e cultural fundada em práticas sustentáveis, 
inventivas e inclusivas.  

Com este intento, e tendo em vista o compromisso assumido, esta 
Unidade Acadêmica Regional da UFPA, busca por meio da oferta de oito 
cursos de graduação; de quatro Programas de Pós-Graduação e de três 
Programas de Residência Médica Veterinária, oportunizar à sociedade, ensino 



público de qualidade, relacionando projetos de pesquisa, ensino, extensão e 
Pós-Graduação, voltados à realidade Amazônica.  

Nesse sentido, o Campus Universitário de Castanhal/UFPA, realiza o II 
Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão – II SIEPEX/UFPA, com a finalidade 
de divulgar a produção dos docentes, discentes e técnicos no âmbito da 
extensão, do ensino e da pesquisa científica e agenciar o debate político com 
representantes do poder público e da sociedade civil. 
 
4 – OBJETIVOS 

 
4.1 – Objetivo Geral:  
 

Dar visibilidade à produção acadêmico-científica da UFPA, desenvolvida 
nos projetos de pesquisa, extensão, ensino de Graduação e Pós-Graduação 
vinculados ao Campus Universitário de Castanhal e promover o debate político 
com representantes do poder público e da sociedade civil. 
 
4.2 – Objetivos Específicos:  
 

● Promover a integração de estudantes, técnicos e docentes das 
instituições de ensino públicas e privadas, bem como de colaboradores 
dos projetos internos e externos, nos debates envolvendo a produção 
em pesquisa, ensino e extensão realizados no Campus Universitário de 
Castanhal. 

● Motivar a participação dos estudantes dos diferentes cursos ofertados 
no Campus em atividades de pesquisa, ensino, extensão.  

● Agenciar debates entre a universidade, o poder público e a sociedade 
civil no que concerne às demandas sociais em âmbito educacional. 
 

5 – INSCRIÇÃO 
 
As inscrições de participantes serão realizadas somente pela Internet, no 

endereço: http://www.siexcastanhal.com.br no período de 21/09 a 15/10/2018. 
Após realizar o cadastro no site, o participante receberá um e-mail para ativar a 
sua inscrição. Este e-mail conterá informações importantes para acessar o 
sistema, tomar ciência da programação do evento e posteriormente acessar o 
certificado que estará disponível no período de 20/11/2018 a 20/04/2019.  

 
6 – SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 
As inscrições dos trabalhos serão realizadas pelo sistema do SIEPEX no 

endereço: http://www.siexcastanhal.com.br no período de 21/09 a 06/10/2018. 
Para esta etapa, o participante deverá fazer o acesso ao sistema por meio de 
seu e-mail e senha. 

Os trabalhos a serem apresentados no SIEPEX enquadram-se nas 
modalidades: Comunicação Oral e Pôster. 
 No ato da inscrição, deverá ser indicada a natureza do trabalho, a 
modalidade de apresentação, bem como, o projeto ou programa ao qual está 
vinculado. 

A Comissão Científica poderá recomendar a modalidade na qual o 
trabalho será apresentado. Nesse caso, o autor deverá confirmar o aceite da 
recomendação à Comissão Coordenadora do evento.  

Serão aceitos trabalhos vinculados aos programas e projetos de ensino, 
pesquisa, extensão e Pós-Graduação e produtos de atividades curriculares que 

http://www.siexcastanhal.com.br/
http://www.siexcastanhal.com.br/


preencham os requisitos destas modalidades e tenham vínculo com o Campus 
Universitário de Castanhal.  

Todo trabalho deve ter um/a orientador/a docente ou técnico/a da UFPA, 
Campus Universitário de Castanhal. E todo/a orientador/a de trabalho será 
automaticamente avaliador/a de outros trabalhos inscritos.  

A não participação do/a orientador/a nas atividades avaliativas poderá 
resultar na não aprovação de trabalhos de seus respectivos orientandos/as. 

Os trabalhos deverão ser enviados de acordo com as orientações a 
seguir: 
 
6.1. Comunicação Oral e Pôster. 
 

O trabalho deverá ser apresentado na forma de resumo expandido, 
modelo nos anexos 1 e 2 disponíveis no sistema do SIEPEX a partir da data de 
inscrição no evento. O resumo deverá conter de 5.000 a 8.000 caracteres com 
espaço (essa quantidade não inclui título e nomes dos autores), na fonte Arial, 
tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 em formato PDF. 

Estrutura do resumo expandido: Título, autores (até 6, incluindo o/a 
orientador/a), com identificação: e-mail e vínculo institucional, Introdução, 
Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências. Outra 
possibilidade de estrutura constitui-se de Título, Autores, Introdução, 
Metodologia, Desenvolvimento, Considerações Finais e Referências, conforme 
anexos 1 e 2. 

 
6.1.1. Comunicação oral  

 
A apresentação deverá durar no máximo 10 (dez) minutos, com 

acréscimo de 5 (cinco) minutos para questionamentos.  
 
6.1.2. Exposição do Pôster 

 
O pôster deverá ser confeccionado nas dimensões 90 cm de largura por 

120 cm de comprimento e contar com: Brasão da UFPA na parte superior 
(seguido de: Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de 
Castanhal), título do trabalho, nome dos autores e orientador acompanhados 
dos seus respectivos e-mails e corpo do trabalho. O corpo do trabalho pode 
conter imagens e figuras. (ver sugestão de pôster em anexo 3). 

 
7 – ACEITE DE TRABALHOS  

 
A Comissão Científica fará a apreciação dos trabalhos que serão 

devolvidos com os seguintes resultados: aprovado, aprovado com 
recomendações ou não aprovado, até as 23h59 do dia 16/10/2018. 

Os autores dos trabalhos aprovados com recomendações deverão fazer 
as correções sugeridas pela Comissão Científica e os reenviar até o dia 
20/10/2018, pelo sistema do SIEPEX.  

Divulgação final do Aceite: ocorrerá até as 23h59 do dia 22/10/2018 e 
será publicada nos sites www.campuscastanhal.ufpa.br e 
www.siexcastanhal.com.br e exposta nos quadros de aviso do Campus 
Universitário de Castanhal. 

No aceite final, os trabalhos inscritos no II SIEPEX receberão as 
seguintes considerações: Aprovado Pôster; Aprovado Comunicação Oral.  

Os trabalhos que não constarem na lista final, não foram aprovados. 

 

http://www.campuscastanhal.ufpa.br/
http://www.siexcastanhal.com.br/


7.1 - Publicação de Trabalhos 
 

Os trabalhos apresentados poderão ser publicados em e-book, desde 
que sejam aprovados para tal; apresentem correção ortográfica e estejam de 
acordo com as normas da ABNT e NBR vigentes. 
 
 
8 – INSCRIÇÃO PARA A COMISSÃO ACADÊMICA 
 
 A Comissão Acadêmica atuará no apoio às atividades de recepção, 
credenciamento, frequência, logística, dentre outras. Os/as discentes do 
Campus Universitário de Castanhal, interessados/as em atuar nessa 
Comissão, devem fazer sua inscrição na Coordenação Acadêmica desta 
Unidade, a partir de 24/09 e, no máximo, até 28/09/2018, dependendo do 
número de interessados, pois este quantitativo ainda será limitado pela 
comissão organizadora do SIEPEX. Estes discentes receberão certificados de 
participantes da comissão acadêmica.   
 
9 – SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-
CULTURAIS. 

As propostas de atividades Artístico-Culturais deverão ser submetidas no 
período de 20/09 a 16/10/2018, pelo sistema do SIEPEX.  

O participante deverá sinalizar o momento de exposição da atividade 
(abertura ou encerramento do Evento), bem como enviar uma descrição 
detalhada da atividade e o período de duração.  

A Comissão Organizadora selecionará as atividades, a ordem de 
apresentação em cada período e divulgará o resultado até o dia 18/10/2018, 
nos sites www.campuscastanhal.ufpa.br e www.siexcastanhal.com.br e nos 
quadros de aviso do Campus Universitário de Castanhal. 

 
10 – SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
  
 Os representantes das turmas de discentes dos cursos do Campus 
Universitário de Castanhal, com interesse em realizar vendas de produtos 
alimentícios durante o evento, deverão apresentar memorando de solicitação 
assinado pela Direção da sua Faculdade à Comissão Organizadora, na 
Coordenação Acadêmica, no período 01 a 16/10/2018. Anexar ao memorando 
lista de produtos a serem oferecidos. As propostas aprovadas serão divulgadas 
no dia 18/10/2018 nos sites www.campuscastanhal.ufpa.br e 
www.siexcastanhal.com.br  
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11 – CRONOGRAMA GERAL DO EVENTO 

Atividade Data Horário 

Lançamento do Edital 19/09/2018 14h 

Inscrição de participantes 

 
21/09 a 15/10/2018 até às 23h59 

Submissão de trabalhos 21/09 a  06/10/2018 até às 23h59 

Divulgação parcial do aceite até 16/10/2018 até às 23h59 

Data limite para o reenvio dos trabalhos 

com as correções dos autores 
20/10/2018 até às 23h59 

Divulgação final do aceite 22/10/2018 até às 23h59 

Inscrição para a Comissão Acadêmica 24 a 28/09/2018. 08h às 18h 

Submissão de propostas de atividades 

Artístico-Culturais (através do site)  
20/09 a 16/10/2018 até às 23h59 

Submissão de propostas de 

comercialização de produtos alimentícios 

(na Coordenação Acadêmica) 

01 a 16/10/2018 até às 18h 

Resultado de propostas de atividades 

Artístico-Culturais e de comercialização 

de produtos alimentícios 

18/10/2018 até às 18h 

Credenciamento 30/10/2018 8h às 15h 

 
Os casos omissos neste Edital serão solucionados pelas Comissões 

Coordenadora e Organizadora. Quaisquer dúvidas devem ser dirimidas na 
Coordenação Acadêmica do Campus Universitário de Castanhal ou no 
endereço eletrônico: ufpasiepex@gmail.com 

 
 

Castanhal, 19 de setembro de 2018. 
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