
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS PARA O I CONGRESSO 

DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DA UFPB (I CIA) 

 

 
1. DO EVENTO 

 

1.1. O Comitê de Inclusão e Acessibilidade da UFPB convida a Comunidade Universitária a 

submeter trabalhos na área de Inclusão e Acessibilidade para serem apresentados no I 

CONGRESSO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE (I CIA), a ser realizado no 

período de 05 e 06 de setembro de 2019 no Auditório da Reitoria (Campus I). 

1.2. O tema do congresso será “A inclusão da pessoa com deficiência na UFPB: Realidades 

e perspectivas”. 

 
 

2. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 
2.1. As submissões serão on-line, mediante envio de resumo(s) anexado(s) em PDF, 

elaborado (s) conforme os critérios relacionados no item 3.2 e Anexo I deste 

edital, e cadastrado(s) através dos endereços e períodos listados abaixo: 
 

Quadro 03 – Quadro com locais, endereços e períodos de submissão dos trabalhos 

Local Endereço eletrônico para submissão dos trabalhos Período de 

submissão 

Campus I 
www.ufpb.br/cia 

25 de julho a 

14 de agosto 

 

2.2. Os critérios para submissão/inscrição dos resumos são: 

 
2.2.1. A submissão do resumo deverá ser realizada, exclusivamente, pelo autor 

principal do trabalho. 

2.2.2. Cada autor poderá submeter até cinco (5) resumos que deverá (ão) estar 

alinhado(s) com a temática do evento; 

2.2.3. O resumo deverá ser elaborado pelos autores responsáveis. Em caso de autores 

discentes, deverá, obrigatoriamente, ter a supervisão de 1 (um) orientador que 

poderá ser um professor ou técnico-administrativo de nível superior; 

2.2.4. Cada resumo poderá conter, no máximo, cinco (5) autores. 

http://www.ufpb.br/cia


2.2.5. Os resumos deverão conter, obrigatoriamente, no mínimo, 400 (quatrocentas) 

palavras e, no máximo, 1000 (mil) palavras, excluindo-se as referências; 

2.2.6. O resumo deverá ser organizado em texto corrido no seguinte formato: 

TÍTULO, INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS, 

DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS, PALAVRAS-CHAVE. Os 

tópicos devem estar escritos em letras maiúsculas. Utilizar fonte Times New 

Roman 12, espaçamento simples, sem recuo de parágrafos. 

 

2.2.7. Os resumos serão avaliados dentro dos seguintes critérios: 

 

a. Adequação ao tema do congresso. 

b. Interesse do tema para profissionais da área. 

c. Qualidade e teor científico (coerência metodológica e referenciais teóricos atualizados). 

d. Originalidade do trabalho (objetivo inovador de pesquisa). 

e. Atendimento aos aspectos éticos e legais da profissão e de pesquisa, quando aplicável. 

 

2.2.8. Cabe aos autores a responsabilidade pela revisão ortográfica, gramatical e 

semântica do resumo, bem como a observância dos demais requisitos de 

submissão contidos no Anexo I deste Edital; 

2.2.9. Os resumos submetidos em desacordo com as regras de submissão contidas 

neste Edital serão “reprovados” e não participarão do I CIA; 

2.2.10. Serão excluídos, aleatoriamente, os resumos de projetos que excederem as 5 

(cinco) submissões permitidas neste Edital. 

2.4 Serão aceitos trabalhos (resumos) resultantes de pesquisa teórica-empírica 

ou relatos de experiência desenvolvidos na área temática do congresso (Inclusão 

e Acessibilidade). Nenhum tipo de revisão será aceito. 

2.3. Ao acessar o endereço eletrônico, o autor deverá seguir os seguintes 

passos: Clicar em Notícias → Chamada de inscrição de trabalhos para o I CIA 

→ Abrir o link que levará ao formulário. 
O formulário deverá ser preenchido com o título; nome, vínculo com a UFPB e e-mail 

do autor principal e deverá ser anexado o resumo em formato PDF. 

2.3.1. Para o I CIA só serão aceitas as inscrições realizadas até o dia 14 de agosto às 

23h59min. 

2.3.2. Os trabalhos aprovados para a apresentação no I CIA serão publicados no 

endereço eletrônico: www.ufpb.br/cia até o dia 24 de agosto de 2019. 

 

3. DA PROGRAMAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES 

 
3.1. Os trabalhos aprovados deverão ser expostos em formato de Pôster (Banner) no 

dia 06 de setembro das 9h às 11h no Hall da reitoria. 

3.2. O Banner deverá ser elaborado de acordo com o modelo a ser disponibilizado, 

posteriormente no endereço eletrônico: www.ufpb.br/cia 

3.3. Um dos autores deverá permanecer no local da exposição durante todo o período 

especificado no item anterior, sob pena de não recebimento do certificado de 

apresentação. 

 

4. DA PUBLICAÇÃO 

 

4.1. Os resumos apresentados no I CIA serão analisados pela comissão científica 

quanto à conformidade com os critérios de submissão contidos no Anexo I deste 

http://www.ufpb.br/cia
http://www.ufpb.br/cia


Edital, e serão publicados posteriormente no site do CIA: http://www.ufpb.br/cia; 

 

5. DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES 

 

5.1. Serão emitidos certificados para todos os participantes do I CIA a partir do dia 

16 de setembro de 2019. 

5.1.1. Os certificados das apresentações serão enviados para o e-mail do autor 

principal, cadastrado no ato da inscrição. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1. Demais informações poderão ser obtidas na Coordenação do Comitê de Inclusão 

e Acessibilidade, primeiro andar do prédio da Reitoria. 

6.2. Toda a programação do I CIA será publicada no endereço eletrônico 

http://www.ufpb.br/cia. 

6.3. A listagem de todos os resumos estará disponível no endereço eletrônico 

http://www.ufpb.br/cia . 

6.4. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Científica do Congresso. 

 

7. DO CRONOGRAMA GERAL 
 

 
Atividades Período 

Publicação da chamada para inscrição de trabalhos 24/07/2019 

Período de inscrição de trabalhos (online) 25/07/2019 a 14/08/2019 

Divulgação dos trabalhos aprovados 24/08/2019 

Apresentação dos trabalhos no I CIA 06 de setembro de 2019 

 

 

João Pessoa, 25 de julho de 2019. 

 
Comissão Científica do I Congresso de Inclusão e Acessibilidade: 

Maria Natália Santos Calheiros (CCS/CIA/Campus I) 

Bruna Ramalho Sarmento (CT/Campus I) 

Gabriela Nayara Siqueira de Lima (CCS/CIA/Campus I) 

Angélica de Souza Galdino Acioly (CCAE/Campus IV) 

Maurício Rabelo Martins (CCHSA/ Campus III) 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I - MODELO PARA INSCRIÇÃO DE RESUMOS 

http://www.prac.ufpb.br/
http://www.ufpb.br/cia
http://www.ufpb.br/cia


TÍTULO EM PORTUGUÊS: SUBTÍTULO EM PORTUGUÊS 

 

 
RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: Quais as razões para escrever o artigo ou os 

objetivos da pesquisa? 
 

DESENHO/METODOLOGIA/ABORDAGEM: Como os objetivos são alcançados? 

Inclua o principal método usado para a pesquisa. Qual é a abordagem do tópico e qual é 

a perspectiva teórica ou o recorte/delimitação do assunto do artigo? 
 

RESULTADOS/ACHADOS: O que foi encontrado no curso do trabalho de pesquisa? 

Isso se refere à análise, discussão ou resultados. 
 

DISCUSSÃO: Qual a contribuição e relação dos achados do teu trabalho para a 

produção de pesquisa na área? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Palavra-chave1. Palavra-chave2. Palavra-chave3. Palavra- 

chave4. Palavra-chave5. 
 

REFERÊNCIAS: deverão estar incluídas como nota de final de texto, não sendo aceitas 

em notas de rodapé. Fonte Times New Roman 12 normal, espaçamento entre linhas 

simples, espaçamento de 12 pts após, alinhado à esquerda. Todas e somente as obras 

citadas no texto devem ser incluídas. As referências devem seguir obrigatoriamente as 

normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT- 

NBR6023). 

*O resumo não deverá conter, em seu corpo, os nomes dos autores, nem as instituições 

de vinculação dos autores, ou qualquer outra forma de identificação de autoria. Para 

suprimir o nome de laboratórios, centros, universidades, etc., utilizar o termo “omitido 

para revisão cega”. 


