
      

 

 

SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 2013 

EDITAL 

A Universidade Federal Fluminense, de acordo com a Decisão do CEP nº. 777/2006, de 13 de 

dezembro de 2006, realizará a Agenda Acadêmico-Científica UFF, no período de 21 a 

27/10/2013. Desta Agenda faz parte a Semana de Desenvolvimento Acadêmico, no âmbito da 

Pró-Reitoria de Apoio Estudantil (PROAES), este ano em sua primeira edição. 

A Semana de Desenvolvimento Acadêmico será realizada em duas etapas. A primeira etapa 

ocorrerá entre 17/09/2013 a 08/10/2013 nas diversas Unidades da UFF, congregando os 

Departamentos e os Cursos situados em cada Unidade. A segunda etapa ocorrerá no dia 

23/10/2013, no Campus do Gragoatá e os relatos de projetos apresentados nesta etapa 

concorrerão ao prêmio “Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2013” instituído pela 

PROAES. 

1 ) Da realização da Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2013 

A organização e a execução da Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2013 são da 

responsabilidade dos Diretores das Unidades, do Comitê Interno das Unidades e da Comissão 

Gestora da Semana de Desenvolvimento Acadêmico da PROAES/UFF. 

Os Diretores das Unidades nomearão até o dia 20/09/2013, um Comitê Interno, indicando 

um de seus membros como Presidente. 

Os Comitês Internos das Unidades por meio de seus presidentes comporão a Comissão 

Científica do Evento. 

O Comitê Interno é encarregado de viabilizar a realização da seleção dos resumos dos projetos 

da Unidade e atuará de forma a garantir a avaliação na primeira etapa de todos os resumos de 

projetos inscritos na Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2013 até o dia 07/10/2013. 

A Coordenação do Programa de Desenvolvimento Acadêmico, da Proaes, nomeará uma 

Comissão Gestora, que se encarregará de viabilizar a realização do evento. Auxiliando na 

gestão da primeira fase e organizando a segunda fase no Campus do Gragoatá, durante a 

Agenda Acadêmica, garantindo a apresentação e avaliação dos resumos dos projetos 

selecionados pelos Comitês Internos ao final da primeira etapa do evento. 

A Comissão Gestora será composta por integrantes da Coordenação de Apoio Acadêmico da 

PROAES que trabalhará em sintonia com a Comissão Gestora da Agenda Acadêmica e com a 

Comissão Científica do evento. 

Todos os alunos bolsistas e professores orientadores participantes da Semana de 

Desenvolvimento Acadêmico 2013 receberão certificados. Os alunos bolsistas e professores 

selecionados para a segunda fase estarão concorrendo ao Prêmio “Semana de Desenvolvimento 

Acadêmico 2013”, nas categorias Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e 

Linguística, Letras e Artes. 

 



      

 

 

2) Das inscrições  

De acordo com o Artigo 4º, Parágrafo 4.9 e Artigo 5º, Parágrafo 5.6, do Edital 2013-2014 Bolsa 

de Desenvolvimento Acadêmico – Cadastro e Seleção de Projetos, todo bolsista ativo durante 

no período de inscrição e seu professor orientador deverão ser inscritos na Semana de 

Desenvolvimento Acadêmico 2013 vinculada à Agenda Acadêmica, apresentando um resumo 

do Projeto em desenvolvimento. 

O procedimento de inscrição se desdobra em três ações:  

i) Primeira fase: O professor Orientador preenche e entrega a ficha de inscrição e 

entrega o Resumo do Projeto ao Comitê Interno da Unidade para o 

desenvolvimento da primeira fase pelo canal de comunicação estabelecido pelo 

Comitê Interno de cada Unidade até o dia 30/09/2013. 

i) Envio de todas as fichas de inscrição pelo Presidente do Comitê Interno para o e-mail 

apoioacademico@proaes.uff.br para a confecção de certificados pela Comissão 

Gestora, até o dia 01/10/2013. É de suma importância o preenchimento correto da 

Ficha de Inscrição. Os certificados que contenham erros serão corrigidos somente após 

o término do evento. 

ii) Na segunda fase, o Comitê Interno realiza a seleção dos resumos da sua Unidade, onde 

no máximo dois projetos de cada área do conhecimento do CNPq, Ciências Exatas e da 

Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes, serão 

escolhidos. No dia 08/10/2013 as fichas de inscrição, juntamente com os resumos dos 

projetos selecionados por área de conhecimento devem ser enviados para o e-mail 

apoioacademico@proaes.uff.br, pelo presidente do Comitê Interno para a Comissão 

Gestora do Evento. 

3) Do Aluno Bolsista  

Todos os alunos participantes do Programa de Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico devem 

participar da Semana de Desenvolvimento Acadêmico vinculada à Agenda Acadêmica, 

apresentando o resumo do projeto em desenvolvimento. Sendo automática a exclusão do 

aluno do programa se que não participar da Semana. 

Além da confecção do resumo do projeto, os alunos devem preencher juntamente com seu 

orientador a Ficha de inscrição e enviá-los ao Comitê Interno de sua Unidade até o dia 

30/09/2013. 

Caso o resumo do projeto, em que o aluno bolsista atua, seja selecionado pelo Comitê Interno 

da Unidade, ele deverá participar da segunda fase da Semana de Desenvolvimento Acadêmico 

em Niterói durante a VIII Agenda Acadêmica. 

A Comissão Gestora da Semana de Desenvolvimento Acadêmico providenciará o deslocamento 

dos alunos bolsistas das Unidades do Interior para Niterói para a apresentação do resumo do 

projeto durante a Semana de Desenvolvimento Acadêmico, em Niterói. 

4) Do Professor Orientador  

É de responsabilidade do Professor Orientador inscrever o resumo do projeto e enviá–lo 

juntamente com a ficha de inscrição do projeto ao Comitê Interno de cada Unidade , no prazo  
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estipulado no item das inscrições. Cada resumo de projeto deverá envolver todos os 

Professores participantes. 

Todos os projetos selecionados para a segunda fase devem ser apresentados pelos alunos 

bolsistas acompanhados de pelo menos um dos professores. 

A Comissão Gestora da Semana de Desenvolvimento Acadêmico providenciará aos professores 

orientadores das Unidades do Interior o deslocamento para apresentação do resumo do projeto 

durante a Semana de Desenvolvimento Acadêmico, em Niterói. 

5) Do resumo do projeto  

5.1) Da formatação do resumo do projeto 

O resumo do projeto deverá ser digitado em formato WORD (arquivo com extensão.DOC) ou 

equivalente de software livre (de preferência PDF), desde que passível de leitura pelo sistema 

operacional Windows e deverá ter a seguinte formatação:  

i) papel tamanho A4;  

ii) margem superior e inferior de 2 cm;  

iii) margem direita e esquerda de 2 cm;  

iv) título do relato do projeto, à esquerda, escrito em fonte Arial, tamanho 14, caixa alta, em 

negrito;  

v) área temática do relato, à esquerda, escrito em fonte Arial, tamanho 12,  

vi) nome(s) do(s) professor(es) orientador(es),  à esquerda, escrito(s) em fonte Arial, tamanho 

12;  

vii) nome do aluno(s) bolsista(s), à esquerda, escrito(s) em fonte Arial, tamanho 12;  

viii) unidade de ensino em que o professor autor do projeto a que está vinculado, à esquerda, 

escrito(s) em fonte Arial, tamanho 12;  

ix) o corpo do resumo do relato em uma única coluna, alinhamento justificado, em fonte Arial, 

tamanho 12; espaçamento simples entre as linhas; com no máximo 10.000 caracteres. 

x) as figuras devem ser incorporadas ao texto com tamanho compatível com as margens da 

página;  

xi) após o resumo deverão constar até cinco palavras-chave, à esquerda, escrita(s) em fonte 

Arial, tamanho 12; 

xii) as referências devem estar no fim do resumo, à esquerda, em ordem alfabética, escrita em 

fonte Arial, tamanho 9 e espaçamento simples;  

Um modelo com esta formatação estará disponível na página da Semana de Desenvolvimento 

Acadêmico semanauff.wix.com/2013, além de constar do anexo deste edital.  

5.2) Da apresentação do resumo do projeto  

Durante a primeira etapa não haverá apresentação oral dos resumos dos projetos, estes serão 

lidos e analisados pelo Comitê Interno de cada Unidade. Os resumos dos projetos selecionados, 

por este Comitê, serão os que participarão da segunda etapa da Semana de Desenvolvimento 

Acadêmico durante a Agenda Acadêmica, no dia 23/10/2013, no Campus do Gragoatá, São 

Domingos, em Niterói. 

Os resumos de projetos selecionados serão apresentados oralmente com auxílio de exposição 

eletrônica utilizando o programa Power Point. A Comissão Gestora fornecerá na página do 

evento semanauff.wix.com/2013, o modelo para esta apresentação. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC%20UFF/Meus%20documentos/Downloads/semanauff.wix.com/2013
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC%20UFF/Meus%20documentos/Downloads/semanauff.wix.com/2013


      

 

 

A apresentação será realizada para uma banca avaliadora nomeada pela Comissão Gestora do 

evento e para o público presente. 

O tempo de apresentação de cada resumo de projeto não deve ultrapassar a dez minutos e ser 

realizado pelo aluno bolsista com a presença do professor orientador. 

A Comissão Gestora do evento oferecerá aos participantes: sala equipada com computador, 

projetor e tela branca. 

6) Da avaliação  

A primeira etapa da Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2013 ocorrerá entre os dias 

17/09/2013 a 08/10/2013. Nesta etapa será formado o Comitê Interno, em cada Unidade, que 

definirá a forma como os resumos serão avaliados e farão as avaliações no período de 

01/10/2013 a 07/10/2013. Os resumos serão nos modelos descritos no item 5.1 e selecionados 

pelo Comitê Interno segundo seus critérios. 

Nesta primeira etapa, o Comitê Interno selecionará dois resumos de projetos por área de 

conhecimento do CNPq: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e 

Linguística, Letras e Artes. Esta seleção é necessária, em função da quantidade de alunos 

bolsistas, tempo e recursos disponíveis para o evento durante a Agenda Acadêmica. 

Até o dia 08/10/2013, os Comitês Internos de cada Unidade, enviarão para a Comissão Gestora 

da Semana de Desenvolvimento Acadêmico as fichas de inscrição selecionadas juntamente com 

os resumos dos projetos. 

Uma banca composta por três membros fará a avalição e a escolha de três resumos de projetos 

para serem premiados em cada uma das áreas de conhecimento do CNPq. Os critérios para essa 

escolha serão: 

Sobre o projeto 

i) projeto inovador com contribuições sociais relevantes; 

ii).avanço no conhecimento científico; 

iii).escolha adequada do método projeto inovador.  

 

Sobre a apresentação: 

i) domínio do projeto por parte do aluno bolsista; 

ii) capacidade de expor de forma clara e objetiva os principais aspectos do resumo;  

iii) apresenta o conteúdo visual de forma organizada contemplando os principais itens do artigo. 

 

Sobre o Resumo 

i) cumprimento das regras do evento 

ii) redação clara e correta gramaticalmente 

iii) capacidade de síntese 

iv) conteúdo teórico adequado ao tema 

 

Cada item deverá pontuar entre zero a um ponto, totalizando dez pontos. Caso haja empate na 

pontuação na avaliação dos resumos dos projetos, a banca é soberana para decidir qual projeto 

deverá ser laureado. 

 



      

 

 

Serão escolhidos três os projetos por área de conhecimento do CNPq, respectivamente primeiro 

lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Todos receberão certificados e um prêmio a ser definido 

pela Comissão Gestora da Agenda Acadêmica. 

A entrega dos prêmios ocorrerá no encerramento da Agenda Acadêmica, na sexta-feira dia 

25/10/2013, em horário a ser definido pela Comissão Gestora da Agenda Acadêmica. 

A Comissão Gestora da Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2013 providenciará aos 

professores orientadores e alunos das Unidades do Interior o deslocamento para o recebimento 

do prêmio durante a solenidade de encerramento da Semana de Desenvolvimento Acadêmico, 

em Niterói. 

7) Dos Anais 

Todos os resumos selecionados pelo Comitê Científico das Unidades e enviados para a 

Comissão Gestora pelo e-mail apoioacadêmico@proaes.uff.br farão parte dos Anais do Evento, 

desde que enviados até o dia 08/10/2013. 

8) Disposições Gerais 

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão de Organizadora do Evento 

“Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2013” da PROAES. Outras informações estarão 

disponíveis na página www.proes.uff.br e na página do evento semanauff.wix.com/2013. 

 

Niterói, 11 de setembro de 2013. 
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ANEXO A – MODELO RESUMO DO PROJETO 
Nome do Projeto:  
Área Temática:  
Professor (es) Orientador(es): 
Aluno(s) Bolsista(s): 
Unidade de Ensino:  
Palavras-Chave:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Referências 
SANTOS, Joao. Literatura brasileira. Niterói: Eduff, 2013. 

 
 
 

 


