
 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O 
X JOPARPET 2016 NA UTFPR – CÂMPUS PATO 

BRANCO 
 

Com o objetivo de consolidar e divulgar as ações de 
ensino, pesquisa e extensão dos grupos PETs do estado do 
Paraná, bem como o intercâmbio de experiências entre 
instituições que atuam no ensino superior, será realizado no 
Câmpus Pato Branco da UTFPR a X Jornada Paranaense dos 
Grupos PETs. Abaixo segue normas de submissão: 
 

1- Os trabalhos serão no formato de resumo, conforme 
modelo publicado no site do evento. 

2- A submissão se dará entre os dias 01 e 18 de setembro 
pelo endereço eletrônico petleite-dv@utfpr.edu.br 

3- A submissão será realizada pelo primeiro autor (autor 
responsável), o qual é responsável pela comunicação 
com a comissão organizadora sobre o trabalho. 

4- Os trabalhos serão avaliados por consultores (tutores) da 
UTFPR, sendo o parecer resultará em: trabalho aceito 
sem restrições ou trabalho não aceito. Não será aceito 
trabalhos que sejam: descrição de projeto; intenção de 
trabalho; resumo sem rigorosa revisão gramatical e de 
digitação; trabalhos que não obedeçam ao formato 
proposto no modelo. A avaliação dos trabalhos ocorrerá 
entre os dias 19/sete 10 de outubro de 2016. Os trabalhos 
aprovados serão divulgados no site do evento até o dia 03 
de outubro de 2016. Não cabe recurso quanto aos 
trabalhos não aceitos. 

5- Os trabalhos aprovados serão apresentados no formato 
de PÔSTER no dia 29 de outubro, iniciando às 10h20min, 
conforme cronograma de apresentações a ser divulgado 
na página do evento. Os Pôsteres deverão ser fixados e 



expostos pelos autores nos locais predeterminados pela 
Comissão Organizadora do Evento.  

6- Os trabalhos apresentados serão publicados em anais 
eletrônicos, disponibilizados na página do evento no 
endereço eletrônico www.pb.utfpr.edu.br/joparpet/ 

7- Será emitida uma DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
do trabalho, exclusivamente ao apresentador, contendo o 
nome do autor e coautores, na mesma sequência enviada 
no trabalho. O apresentador deverá obrigatoriamente ser 
um dos coautores do trabalho. 

8- Os pôsteres deverão ser removidos pelo autor 
responsável, impreterivelmente, ao término do horário 
programado. A Comissão Organizadora do Evento não se 
responsabilizará pela fixação, exposição, retirada e 
guarda dos pôsteres.  

9- Nos horários determinados no cronograma para a 
apresentação, os avaliadores farão a avaliação dos 
trabalhos, sendo que o autor (apresentador) inscrito no 
evento deverá permanecer junto ao pôster.  

10- Os resumos deverão, obrigatoriamente, obedecer 
aos modelos disponibilizados na página do evento e 
serem submetidos no formato digital PDF. Todos os 
conceitos e ideias publicados nos trabalhos são de inteira 
responsabilidade do(s) autor(es).  

11- A Comissão Organizadora não se responsabilizará 
por trabalhos não recebidos em decorrência de eventuais 
problemas técnicos ou falhas na transmissão de dados. 

 


