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 INSTRUÇÕES 

 Inscrições, submissões e apresentações de trabalhos na  I Mostra de Pós-Graduação Stricto 
 Sensu da UFR 

 Prazo:  15/10/2021 até 30/10/2021 
 Link para a inscrição:  www.even3.com.br/connect2021/ 

 Leia todo o conteúdo antes de iniciar sua inscrição. 
   
 1) Diretrizes Gerais: 

 ●  Todos(as)  os(as)  discentes  dos  cursos  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  da  UFR,  devem, 
 obrigatoriamente,  fazer  a  inscrição,  submissão  e  apresentação  de  trabalhos  na  página  do 
 Even  3  na  modalidade  “  I  Mostra  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  da  UFR  ”,  sendo 
 facultativo aos discentes matriculados no primeiro e segundo semestres. 

 ●  Antes  da  submissão  do  resumo,  o  discente  deverá  encaminhá-lo  ao  seu  orientador  para  as 
 devidas correções necessárias. 

 ●  Em  caso  de  impossibilidade  de  apresentação  por  parte  do  discente,  o  orientador  deverá 
 justificar  a  ausência  via  processo  SEI  (CUR  -  GPGP)  com  a  assinatura  do  discente  no 
 processo. 

 ●  Durante a apresentação do trabalho, o orientador deverá estar presente. 
 ●  Os  discentes  não  cadastrados  na  plataforma  do  Even  3,  deverão  fazer  seu  cadastro 

 seguindo os passos da plataforma. 

 2)  Procedimento para gravação do vídeo e postagem do trabalho no Even 3. 

 O  vídeo  deve  ser  gravado  pelo  (a)  discente  com  duração  de  até  3  minutos  e  com  as 
 principais informações sobre a pesquisa realizada, conforme:  

 Apresentação de trabalhos: 

 ●  Apresentação com ou sem a imagem do discente aparecendo em vídeo. 
 ●  O  discente  poderá  se  utilizar  de  recursos  gratuitos  como  o  aplicativo  Loom,  Canva  ou 

 outro recurso de escolha para a criação do vídeo. 
 ●  Obrigatoriamente,  o  vídeo  deverá  ter  áudio  com  a  narrativa  das  informações  contidas  no 

 resumo (o  power point  ajuda no alinhamento das informações). 
 ●  Para  gravações  por  meio  de  celular,  posicioná-lo  na horizontal e  apoiá-lo  em 

 uma superfície estável.  
 ●  Atenção  para  as  condições  do  ambiente  de  gravação,  iluminação  e  ambiente  silencioso 

 são importantes para a adequada gravação. 
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 Veja exemplos de como gravar vídeos:  

 1.  Como gravar vídeo no  loom  : 
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EYkH3yED-7Q 

 2.  Como gravar vídeo no  Canva  : 
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kpG_0yWlA2Q 

 3.  Como gravar vídeo no  Power Point  (Para Office 2019 ou superior): 
 https://www.youtube.com/watch?v=DGYoByvDkxQ 

 Após  a  gravação,  o  discente  deve  acessar  seu  canal  próprio  no  YouTube  (ou  criar  um  canal  na 
 plataforma)  e  postar  seu  vídeo em  formato  "não  listado"   no  YouTube.  Ou  seja,  a  apresentação 
 deverá ser postada no Youtube e o link de acesso inserido no resumo para a posterior inscrição. 
   
 Veja um tutorial para criação de um canal no YouTube e postagem de vídeo em formato "não 
 listado" na plataforma:   https://www.youtube.com/watch?v=9tYXUhzeDR0  . 
   

 3)  Procedimento  para  realizar  a  inscrição  e  submissão  de  trabalho  com  autoria 
 (identificação do estudante e do orientador) + link da apresentação. 

 Após  a  gravação  do  vídeo  e  a  disponibilização  em  canal  do  Youtube,  o  (a)  discente  deverá  ficar 
 atento  à  forma  de  submissão  na  plataforma  do  Even  3.  Para  tal,  o  (a)  discente  deverá  elaborar 
 dois arquivos distintos: 

 ●  Modelo  1:  Um  arquivo  com  a  identificação  do  estudante,  do  orientador  e  contendo  o  link 
 de  acesso  ao  vídeo  do  Youtube,  conforme  “Modelo  Resumo-Pos-2021_Evento”, 
 disponível  em:  https://ufr.edu.br/propgp/eventos-2/ 

 ●  Modelo  2  :  O  termo  de  anuência  com  a  assinatura  do  orientador  de  Pós-Graduação, 
 disponível em:  https://ufr.edu.br/propgp/eventos-2/ 

 Após  a  elaboração  dos  arquivos  solicitados,  o  (a)  discente  deverá  acessar  a  página  de  inscrição  e 
 seguir os passos: 

 1)  Clicar no botão  inscrição  ; 
 2)  Preencher com os dados solicitados (título, resumo, palavras-chave). 
 3)  Anexar  o  arquivo  (  Modelo  1  )  em  pdf  no  campo  da  página  do  Even  3  descrita  com 

 identificação. 
 4)  Anexar o documento de anuência (  Modelo 2  ) em pdf no campo  sem identificação  . 

 4) Avaliação dos trabalhos 
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 Os resultados finais dessa avaliação serão informados por e-mail. 
 Sob nenhuma condição o Evento irá divulgar o nome dos avaliadores de cada resumo submetido. 
 O ato de submissão é a concordância expressa dos autores com as regras do Evento. 

 Atenção e cuidados: 
 O  vídeo  é  de  responsabilidade  do  autor  e,  portanto,  não  deve  apresentar  conteúdo  discriminatório, 
 violento,  pornográfico  ou  que  viole  direitos  e/ou  propriedade  intelectual  de  terceiros,  ou  que 
 infrinjam  a  Lei  de  Direitos  Autorais  (LDA)  nº  9.610/98.  O  congresso  não  se  responsabiliza  pelas 
 opiniões, ideias e conceitos emitidos nos vídeos. 

 CRONOGRAMA 

 Data  Ação 
 15/10/2021 até 30/10/2021  Submissões dos resumos 
 até 10/11/2021  Homologações dos resumos 
 até 12/11/2021  Divulgação dos resultados na página da UFR 
 até 18/11/2021  Divulgação das salas de apresentação 
 22/11/2021  Início do evento CONNECT UFR 
 26/11/2021  Encerramento do evento CONNECT UFR 

 COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 Edna Maria Bonfim da Silva -  propgp@ufr.edu.br 
 Marcio Koetz -  coordenadoriapg.propgp@ufr.edu.br 
 Magna Aparecida Unas Dias -  gerencia.strictosensu.propgp@ufr.edu.br 
 Vanessa Motta Chad -  gerencia.latosensu.propgp@ufr.edu.br 
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