
 

SEMINÁRIO DE ENSINO UNIGRANRIO 
 

SEMINÁRIO DE ENSINO - SEN’ 2011 

INSCRIÇÃO DE RESUMOS: 06 DE ABRIL A 16 DE MAIO   

O Comitê Organizador do SEN' 2011 - SEMINÁRIO DE ENSINO NA 
UNIGRANRIO – convida professores orientadores dos discentes de Graduação a 
participarem de um encontro sobre Trabalhos de Conclusão de Cursos da 
UNIGRANRIO, em seus diversos campi. O Seminário faz parte da Semana de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – SEPEX, que tem como título "TECNOLOGIA: 
ÁGUA, ALIMENTO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO" e está condizente 
com o tema da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.   

Ao idealizar o SEN’2011, o Comitê Organizador indicou a importância dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso como fonte de inclusão e de sensibilização da 
comunidade da UNIGRANRIO. O Comitê Organizador acredita que ao participar 
do SEN'2011 o professor e aluno, mostram para a comunidade universitária o 
empenho na sedimentação das atividades de ensino do Curso de Graduação. 
Por outro lado, muitos trabalhos certamente mostrarão o engajamento dos 
orientadores e orientados como elementos articuladores do elo universidade-
sociedade, da inserção e da responsabilidade social, nos diversos aspectos do 
desenvolvimento sustentável.  

Pelo exposto, o Comitê Organizador do SEN’2011 considera que a participação 
dos professores orientadores e dos discentes no referido seminário, seja como 
autor ou simplesmente com a presença em plenário, torna-se um significativo 
incentivo à divulgação dos Trabalhos de Conclusão de Curso realizados na 
UNIGRANRIO. 

1. OBJETIVOS  
O SEMINÁRIO DE ENSINO é um evento científico organizado pela Pró-Reitoria 
de Administração Acadêmica - PROAC que visa reunir docentes e discentes de 
diferentes áreas e tem por objetivos: 

 Levar ao conhecimento do público os resultados de Trabalho de Conclusão de 
Curso desenvolvidos realizadas na UNIGRANRIO. 

 Estimular a comunidade acadêmica à produção técnico-científica (publicação).  

2. PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO DE AUTORES  

 Poderão inscrever trabalhos no Seminário os professores orientadores de 
discentes concluintes no 1º semestre de 2011. 

As inscrições de trabalhos poderão ser feitas através do e-mail 
sen@unigranrio.com.br, no período de 06 de abril a 16 de maio de 2011. 

 



 

Cada inscrição deverá conter:  
Autores:  
- Professor Orientador: 
- Aluno (máximo de três): 
Título do Trabalho:   
E-mail:  
Resumo do Trabalho em anexo: 

3. ORIENTAÇÃO AOS AUTORES  
Todos os trabalhos, resumo estendido, devem conter autores (máximo de três 
alunos) e respeitar a afiliação do curso e escola.  

Haverá três categorias de avaliação e seleção dos trabalhos: 

1) Trabalho selecionado para apresentação oral; 

2) Trabalho selecionado para apresentação em Pôster; 

3) Trabalho não selecionado. 

As apresentações dos trabalhos selecionados serão feitas oralmente por apenas 
um aluno ou em pôster (de acordo com a avaliação do Comitê de Pesquisa). As 
apresentações orais feitas por apenas um aluno, não poderão ultrapassar 15 
minutos. Recurso audiovisual como, data show, estará disponível no evento.  

A programação das apresentações será por área de conhecimento.  

 
3.1. Normas para resumo estendido 

Todos os trabalhos devem obedecer ao roteiro indicado pelos seguintes itens:  
- o trabalho, tipo resumo estendido, deverá ser enviado em arquivo com extensão 
.doc ou .rtf;   
- o arquivo não poderá exceder 10000 caracteres com espaço;   
- a capacidade máxima do envio do arquivo on-line será de 2 Mb;   
- fonte Time New Roman em Tamanho 12, exceto título em tamanho 14 (negrito);   
- papel em tamanho A4, margens superior, inferior e direita 2 cm e esquerda com 
3 cm; formatação do parágrafo espaçamento antes "0 pt", depois "6 pts" e entre 
linhas simples.  
- fotos e figuras deverão estar colocadas em um arquivo anexo e referenciadas 
no corpo do trabalho; 
- fotos e figuras são aceitos desde que não ultrapassem o limite de 3 páginas e 
tamanho máximo do arquivo não ultrapasse 2 MB. 
- os arquivos do trabalho e das fotos – figuras deverão ser enviados na mesma 
mensagem de inscrição do evento. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Roteiro para Resumo estendido e Apresentação Oral  

(Veja o formulário em arquivo para baixar e preencher ) 
http://www.unigranrio.br/unidades_adm/pro_reitorias/proac/index.html  

- TÍTULO DO TRABALHO  
- IDENTIFICAÇÃO:  
- AUTORES: 
 - Professor Orientador: 
 - Aluno (máximo de três): 
- O CORPO DO TRABALHO DEVERÁ: 
 - Descrever o tema abordado e os objetivos.  
  - Informar de maneira clara e objetiva como está sendo realizado o 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, as etapas desenvolvidas e descrever os 
materiais e métodos utilizados.  
- Apresentar os dados coletados e o tratamento dos mesmos. Nesta parte podem 
ser apresentadas as tabelas, cálculos, gráficos, fotos e figuras.  
- Ter como base a discussão dos resultados, para CONCLUIR sobre os objetivos 
propostos, no Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, e as metas alcançadas até 
a data de elaboração da apresentação.  
- Apresentar as fontes bibliográficas consultadas, segundo as normas da ABNT – 
NBR 6023:2002.  
 

3.3. Normas para Confecção do Painel 

Todos os trabalhos apresentados em painel devem obedecer ao roteiro indicado 
pelos seguintes itens: 

1. Identificação  

Título e autor devem ser colocados na parte superior do pôster. 

Nota 1: Autor de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC devem divulgar o nome 
da agência de fomento. 

2. Tamanho das letras (Preferencialmente) 

Título: letras em maiúsculas, tamanho 36. 
Nome do (s) Autor (es): letras tamanho 30. 
Corpo do texto: Fonte: Times New Roman, tamanho 28 (espaçamento simples 
ou 1,5); 

3. Textos e ilustrações 

* Deve-se manter um bom equilíbrio entre textos e ilustrações; 
* A área de ilustrações deve ser maior que a de textos. 

4. INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES NÃO AUTORES  
Professores e alunos não autores que desejam participar do Seminário de Ensino 
na UNIGRANRIO poderão inscrever-se no dia e local do evento.  
 

 



 

5. ATIVIDADE COMPLEMENTAR  
O Seminário de Ensino UNIGRANRIO – SEN’2011 permite que:  

Os discentes participantes matriculados nos cursos da UNIGRANRIO convertam 
o certificado de participação em 20 horas de atividades complementares. 

 

6. CERTIFICADO  
6.1. Aos pesquisadores (docentes e discentes) serão emitidos certificados de 
participantes e autor.  
6.2. Participantes do Seminário de Ensino, que freqüentarem 75% das atividades 
programadas, o Comitê Organizador emitirá certificados de participação.  

7. INFORMAÇÕES  
UNIGRANRIO / PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA - PROAC  
Rua: Prof. José de Souza Herdy, 1160 – Bloco: B  
25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ  
Cep: 25071-202  
Telefones: 2672-7813  
Fax: 2672-7867  
Horário de atendimento: 08 às 17h. 
 

8. DATAS IMPORTANTES  
Inscrições dos Resumos: 06 de abril a 16 de maio de 2011  
Divulgação da Programação: 23 de maio de 2011 
Seminário de Pesquisa: 16 de Junho de 2011 


