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III SEI - SEMINÁRIO SOBRE ENSINO E SUAS INTERFACES 

 
Regulamento Geral 

 
1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 A Coordenação do Mestrado em Ensino da Universidade de Cuiabá-UNIC e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso-IFMT, realiza o III SEI - Seminário sobre 
Ensino e suas Interfaces e estabelece as normas e condições para inscrição, avaliação e apresentação 
de trabalhos no Evento; 

1.2 O objetivo do Evento é estimular as atividades de pesquisa desenvolvidas na pós-graduação stricto 
sensu, oferecendo aos alunos a oportunidade de divulgar os resultados de seus  trabalhos, bem como 
a oportunidade de diálogo com pesquisadores e profissionais por meio de palestras e mesas-
redondas; 

1.3 O Evento será realizado de 06 a 08 de outubro de 2021, em ambiente virtual, mediado pelo 
Microsoft Teams. 

 

2 PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 Os alunos do programa devem, obrigatoriamente, apresentar os resultados das suas pesquisas no 
Evento. Aos egressos a participação é facultativa. A apresentação de trabalhos também será 
estendida a toda comunidade científica; 

2.2 Para apresentação de trabalhos o autor deve fazer a inscrição até 01/10/2021, via Portal de Eventos, 
por meio de link disponibilizado pela Comissão Científica; 

2.3 O trabalho deve ser apresentado nos seguintes formatos: resumo expandido e envio de pôster 
digital. 

2.3.1 Para o envio do resumo expandido, o conteúdo do trabalho deve ser inserido diretamente na 
plataforma do Portal de Eventos. Não são aceitos gráficos, figuras e tabelas; 

2.3.2 O resumo expandido e o pôster digital correspondem a apresentação do trabalho, deve-se 
seguir o modelo disponibilizado pela Comissão Científica, enquadrando-se nas seguintes 
regras: 

I. Apresentar Título, Nome dos Autores; Resumo; Palavras-chave; Introdução; Material e 
Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão; e Referências; 

II. O resumo deve estar relacionado ao tema do evento “O ensino, a pesquisa e suas 
implicações em tempo de Pandemia(s)”; 

III. O trabalho pode ter no máximo 10 autores. Na autoria do trabalho deve constar, além dos 
autores, quando for o caso, nome do orientador, da  agência de fomento da bolsa, se 
houver; 

IV. O arquivo com o pôster digital deve ser inserido como anexo da submissão diretamente 
no  Portal de Eventos. 
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2.4 Apenas os resumos aprovados são disponibilizados nos Anais do evento. O envio do pôster é 
obrigatório e corresponde a apresentação do trabalho. Os pôsteres serão disponibilizados 
virtualmente no Portal de Eventos durante toda a duração do evento. 

2.5 As informações constantes nos trabalhos são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 
 

3 AVALIAÇÃO 
 

3.1 A banca examinadora avalia o trabalho e a apresentação (pôster); 

3.2 A inscrição de trabalho implica na concordância e aceitação de todas as condições deste 
Regulamento; 

3.3 As decisões da Comissão Científica não podem sofrer recursos ou impugnações em qualquer fase do 
processo; 

3.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Evento. 
 

4 APRESENTAÇÃO 
 

4.1 Todos os trabalhos inscritos serão apresentados virtualmente, no formato de pôster digital, 
disponível no Portal de Eventos, entre os dias 06 a 08 de outubro de 2021; 

4.2 Os trabalhos inscritos que não atenderem as normas  não são publicados nos anais e não têm direito 
à certificação; 

4.3 O link para acesso aos pôsteres e o horário da programção das atividades (palestras e mesas-
redondas) são informados por e-mail aos autores e  disponibilizados no site do evento. 

 

5 CERTIFICAÇÃO 
 

5.1 A certificação de participação está condicionada à aprovação dos trabalhos pela banca avaliadora; 
 

5.2 São emitidos certificados de ouvinte aos alunos que assistirem a programação, no mínimo 75% de 
participação; 

 

5.3 Os certificados são gratuitos. 
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