UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA - DEPMAT
SEMANA DA MATEMÁTICA DA UFPI - SEMAT 2017
Integrando Pesquisa e Ensino

1 APRESENTAÇÃO
O Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí, torna
público o edital de abertura de inscrições para a participação na SEMANA DA
MATEMÁTICA DA UFPI – SEMAT 2017, que visa integrar a pesquisa e o
desenvolvimento científico, consolidando a posição da Instituição junto à sociedade
acadêmica.

2 OBJETIVO

O evento tem por objetivo, dinamizar as interações entre professores e alunos
do nosso departamento DPMT-UFPI; a divulgação das atividades de pesquisa realizadas
por estudantes de graduação e pós-graduação de diversas Instituições de Ensino
Superior que estejam realizando atividades de pesquisa, iniciação científica, visando
integração cultural e científica.
3 PÚBLICO ALVO
Alunos de Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação em Matemática e áreas
afins.
4 CRONOGRAMA DO EVENTO


REALIZAÇÃO: 2 a 6 de outubro de 2017



PRAZOS:



Período para inscrição de participantes (ouvinte): 14 a 26 de setembro/2017.



Período de submissão de trabalhos: 14 a 20 de setembro/2017.



Período de divulgação dos trabalhos selecionados no e-mail ufpi.semat@gmail.com:
26 de setembro/2017

5.1 INSCRIÇÕES NAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO NA SEMAT 2017

5.1.1 CATEGORIA PARTICIPANTE (OUVINTE):
5.1.1.1 Todos os participantes da SEMAT 2017 da Universidade Federal do Piauí –
Campus Teresina devem se inscrever presencialmente no Centro Acadêmico de
Matemática do Campus Petrônio Portela. Preencher o formulário e pagar a taxa.
5.1.1.2 Taxas. A inscrição na SEMAT 2017 só será efetivada mediante pagamento da
taxa de inscrição. Investimento: Valor:
R$ 35,00 (individual) até 17/09;
R$ 30,00 (grupo de 15 pessoas exatas) até 17/09;
R$ 40,00(individual) de 18/09 até 26/09;
R$ 35,00 (grupo de 15 pessoas exatas) de 18/09 até 26/09.
A taxa de inscrição assegura ao participante o direitoa camisa, kit do evento, de
comparecer ao evento, como ouvinte, debatedor ou como apresentador de trabalho,
dentre outros benefícios.
5.1.1.3 Certificados de participantes (ouvintes). Somente os participantes inscritos
terão direito a certificados. Os participantes terão direito a certificados com 40h de
atividades. É necessário o registro diário das participações dos ouvintes nas atividades
programadas. Os certificados, desta categoria, serão disponibilizados via e-mail ou no
site do evento.
5.1.2 CATEGORIA BANNER
5.1.2.1 A apresentação de trabalhos esta limitada a um formato: a) banner / pôster.
Podem se inscrever nessa modalidade graduandos, graduados, pós-graduandos ou pósgraduados. As propostas devem ser vinculadas, pelo(s) autor(es), as áreas de
conhecimento envolvendo a matemática ou áreas afins.
5.1.2.2 Certificados de apresentação de pesquisas. Somente os participantes que
estiverem regularmente inscritos e presentes no evento, na data, horário e local
especificado pela organização, terão direito a este certificado (sem registro de carga
horária). Os comunicadores inscritos nessa modalidade também irão receber certificado
de 40h/a, referente à inscrição no evento. A entrega dos certificados, desta categoria,
serão disponibilizados via e-mail ou no site do evento.

6. ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

6.1 Somente participantes inscritos e após o pagamento da taxa de inscrição
poderão submeter trabalhos (banner) à SEMAT 2017 da Universidade Federal do
Piauí, Teresina.
6.2 É permitido submeter trabalhos apresentados em outros eventos. O texto deve estar
digitado rigorosamente conforme as normas cultas da Língua Portuguesa e atender
rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT. Não serão aceitos trabalhos que
estiverem fora do modelo padrão de submissão de trabalhos.
6.3 Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo estabelecido.
6.4 Os participantes devem fazer a submissão de trabalhos, enviando para o email:
ufpi.semat@gmail.com no prazo especificado.
6.5 Na hipótese de haver coautoria, o relator do trabalho é identificado no processo de
submissão de trabalho (é quem submete o trabalho). Os demais autor(es) inclusive
professor(es) orientador(es), terão direito a certificado, contanto que também façam sua
inscrição no evento.
6.6 A seleção dos trabalhos inscritos será feita por um comitê de avaliação cientifico. Os
trabalhos que não atenderem às normas científicas e aos padrões do evento serão
recusados.
6.7 Na hipótese de aceitação do trabalho para apresentação em qualquer dos eventos da
SEMAT 2017, o autor estará outorgando, formal e graciosamente, à Universidade
Federal do Piauí o direito de reprodução do referido trabalho na Semana da Matemática.
6.8 Cada autor submeter apenas um (1) trabalho no evento, podendo participar ou ser
citado em diferentes trabalhos na condição de coautor.
6.9 Cada trabalho poderá constar, no máximo, até CINCO (5) coautores, sendo
discentes e o(as) professor(as) orientador(as). Para efeito de registro da produção
científica no lattes e para o correto registro no certificado, os autores deverão registrar,
no texto a ser submetido, o nome completo (sem abreviações), seguido do rodapé, da
correspondente titulação, instituição de ensino a qual está vinculado e o seu endereço de
e-mail. No momento da submissão, os autores deverão estar com suas taxas pagas.
7 FORMATO DAS COMUNICAÇÕS CIENTÍFICAS:
O pôster deve conter:
Nome(s) do(s) autor(es);
Instituição(ões) de origem;

Título do trabalho;
Área em que se enquadra
Resumo de 2 ou 3 páginas do trabalho.
Deve ser submetido no ato da sua inscrição, anexar o arquivo em formato PDF no
email: ufpi.semat@gmail.com.
O prazo final para envio das propostas é 20 de setembro de 2017.
A decisão sobre a aceitação será comunicada até o dia de 26 setembro de 2017,
através de publicação no site e email.
Atenção: Trazer o pôster pronto, pois não temos como imprimi-lo na UFPI.
As apresentações em pôsteres deverão ter as seguintes características:
A área disponível será de 84,1cm por 118,9cm (Tamanho do papel A0).
O título e nome(s) do(s) autor(es) devem ser indicados na parte superior.
Tamanho das letras:
Título: tamanho70 (1,5cm de altura)
Nomes dos autores: tamanho 50 (1cm de altura)
Texto: tamanho 28 (0,7cm de altura).
Deve haver bom equilíbrio entre texto e ilustrações: ilustrações devem ocupar área
maior.
8 INFORMAÇÕES E CONTATO
A organização da SEMAT UFPI 2017 pode ser contatada por meio dos seguintes
meios:
Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portela: s/n - Ininga,
Teresina - PI, 64049-550.
Telefone: (86) 9 99384440;
E-mail: ufpi.semat@gmail.com
Site: www.sematufpi20170.webnode.com

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O Departamento de Matemática da UFPI reserva-se o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas nas normas expressas neste edital.
Teresina (PI), 24 de julho de 2017.

