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II CIRCULAR 

 
Esta segunda circular tem o objetivo de trazer mais informações a respeito da organização, 
valores, prazos e normas de submissão de resumos relativos ao IV Sincelpe – Simpósio 
Internacional Celpe-Bras. 
 
Além de conferências, mesas redondas e sessões de comunicações, o evento oferecerá 
minicursos que abrangem o exame em diversos aspectos como elaboração, aplicação e 
avaliação, bem como elaboração de materiais preparatórios e acolhimento de estudantes 
candidatos à seleção do Programa Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G).  
 
Outra particularidade do IV Sincelpe será a possibilidade de apresentação de pôster atrelado 
ao trabalho selecionado para comunicação individual e sessão coordenada. Dessa forma, 
amplia-se a oportunidade de divulgação dos trabalhos apresentados nessas modalidades. Para 
participar, basta assinalar a opção no preenchimento do formulário de inscrição. 
 
1. Modalidades de participação 
 
a) Sessão coordenada de comunicação – deve ser coordenada por mestres e doutores 
(máximo de dois), com a participação de estudantes de pós-graduação, pesquisadores, 
professores e profissionais da área. A inscrição nessa modalidade deve apresentar uma 
sinopse geral e o resumo dos trabalhos a serem expostos, no máximo de três. 
Duração: 1h30 (3 comunicações com 20 minutos de duração cada + dez minutos de debate)  
 
Dados necessários para inscrição: nome completo; endereço de e-mail; cidade, estado e país; 
data de nascimento; número de CPF ou, no caso daqueles que não possuem esse documento, 
número de passaporte; titulação; instituição e departamento de cada um dos autores.   
 
b) Comunicação individual – apresentada pelo(s) autor(es) de trabalho relativo a sua pesquisa, 
com a participação de estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores, professores e 
profissionais da área. 
Duração: 1h30 (3 comunicações com 20 minutos de duração cada + dez minutos de debate)  
 
Dados necessários para inscrição: nome completo; endereço de e-mail; cidade, estado e país; 
data de nascimento; número de CPF ou, no caso daqueles que não possuem esse documento, 
número de passaporte; titulação; instituição e departamento de cada um dos autores.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
c) Apresentação de pôster atrelada às comunicações - ao se inscrever em apresentação de 
trabalho nas modalidades de sessão coordenada de comunicação e comunicação individual, é 
possível também optar pela apresentação de um pôster relativo ao mesmo trabalho. A opção 
deve ser feita no preenchimento do formulário de inscrição. O participante deve estar 
presente durante o horário determinado na programação para apresentar seu pôster. Não 
será cobrada taxa adicional.  
 
d) Ouvinte – modalidade destinada a todos que queiram participar do evento, sem 
apresentação de trabalhos.  
 
ATENÇÃO: 

 Cada autor poderá submeter no máximo 2 (duas) comunicações nas diferentes 
modalidades, incluindo coautoria. 

 Número máximo de autores por resumos inscrito: 3 (três)  
 Cada comunicação e sessão coordenada de comunicação deve ser inscrita apenas 

uma vez, constando todos os dados de autores e coautores, se for o caso.  
 Todos os coautores devem pagar taxa de inscrição. 
 As inscrições devem ser feitas nos respectivos formulários a serem disponibilizados 

em nosso site: http://www.celin.ufpr.br/portal/sincelpe/inscricoes/  
 
2. Normas de Submissão de Trabalhos: 
 
- Sinopse de sessão coordenada: 450 palavras 
- Resumos: 200 a 300 palavras 
- Palavras-chave: 3 a 4 
 
- Recomendações para pôster:  

 Tamanho do pôster: 90cm (largura) x 120cm (altura), orientação retrato (vertical)   
 Fontes a serem usadas: Verdana Bold 88 para o título, Verdana 60 para o restante 
 Recomenda-se tamanho mínimo de 48 e máximo de 70 para a fonte do texto 
 Estrutura recomendada: introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussões, 

considerações Finais, referências 
 
3. Datas importantes  
 

Submissão de resumos Até 04 de setembro de 2017 

Divulgação dos trabalhos aceitos Até 9 de outubro de 2017 

Inscrição como ouvinte Até 31 de outubro de 2017 
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4. Valores 
A confirmação de inscrição em qualquer modalidade requer o envio do formulário de inscrição 
e o pagamento da taxa conforme o quadro abaixo.  
 

   Ouvintes Comunicações 

Estudantes de Graduação R$ 20 R$ 50 

Estudantes de Pós-graduação R$ 50 R$ 100 

Professores Universitários R$ 150 R$ 250 

 
• O valor da inscrição será cobrado uma única vez, no ato da inscrição no evento, ainda que 
o participante inscreva dois resumos para comunicação.  
• Para participantes com apresentação de trabalho, a inscrição será efetivada somente após 
o recebimento do aceite. 
• O pagamento da inscrição de apresentação de trabalhos deve ser feito somente após a 
efetivação da inscrição.   
 

Convocamos para inscrição toda a comunidade interessada. Solicitamos o apoio à divulgação 
do evento nas várias instituições de pesquisa e ensino no país e no exterior.  
 
Mais informações em nosso site http://www.celin.ufpr.br/portal/sincelpe 
 
Nossas saudações, 
Comissão Organizadora do IV SINCELPE 
 

http://www.celin.ufpr.br/portal/sincelpe

