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EDITAL 01/2022 - ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2022 
CAMPUS DE SOBRAL 

 

O Campus de Sobral da Universidade Federal do Ceará, torna pública a abertura de inscrições e 

estabelece normas relativas à participação nos Encontros Universitários 2022 – Campus de Sobral, que serão 

realizados no formato virtual nos dias 23 a 25 de novembro de 2022, por meio da plataforma dos Encontros 

Universitários da Universidade Federal do Ceará. 

Os Encontros Universitários 2022 – Campus de Sobral, farão parte dos Encontros Universitários - 

2022 da Universidade Federal do Ceará que englobam: 

• (EIDEIA) - Encontro de Aprendizagem Cooperativa 
• (EIDEIA) - Encontro de Docência no Ensino Superior 
• (PRAE) - Encontro de Experiências Estudantis 
• (PRAE) - Encontro de Iniciação Acadêmica 
• (PREX) - Encontro de Estágios 
• (PREX) - Encontro de Extensão 
• (PROGEP) - Encontro de Produção de Pesquisa Científica de Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos 
• (PROGRAD) - Encontro de Bolsistas de Apoio a Projetos de Graduação 
• (PROGRAD) - Encontro de Iniciação à Docência 
• (PROGRAD) - Encontro de Programas de Educação Tutorial 
• (PRPPG) - Encontro de Iniciação Científica 
• (PRPPG) - Encontro de Iniciação Científica-Ensino Médio 
• (PRPPG) - Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
• (PRPPG) - Encontro de Pesquisa de Pós-Graduação 
• (SECULT-ARTE/UFC) - Encontro de Cultura Artística 

 

Os objetivos específicos e público-alvo de cada encontro listado acima devem ser observados nos 

respectivos editais. Os demais critérios estão definidos a partir do item 1 do presente edital. 

A realização dos Encontros do Campus de Sobral permitirá um maior envolvimento dos alunos deste 

Campus e da sociedade da região Norte do Estado e de sua zona de influência que abrange cerca de 50 municípios 

em um raio de 100 km da cidade de Sobral. Os Encontros visam a facilitar o engajamento destes estudantes nas 

diversas atividades desenvolvidas em sua Universidade, além de permitir um momento de interação e integração 

com a sociedade que acolheu esta Instituição de Ensino Superior. 
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1. DO OBJETIVO 

1.1 Os Encontros Universitários 2022 – Campus de Sobral têm como objetivo divulgar as atividades 

acadêmicas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e em atividades que favoreçam a integração 

e a troca de experiências no meio universitário, realizadas pelos servidores e alunos de graduação 

e pós-graduação do Campus da UFC em Sobral. Com a apresentação dessas atividades alcança-se 

o objetivo de proporcionar a integração entre a comunidade acadêmica da UFC, possibilitando a 

troca de experiências entre estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos. 

 

2. DOS PRAZOS 

2.1. O cronograma dos Encontros Universitários consta na tabela abaixo: 

ATIVIDADE DATA LINK/EMAIL 

Lançamento dos editais dos EU2022 16/08/2022 ------ 

Submissão de resumos 16/08 a 16/09/2022 
(até às 16h) eventos.sobral.ufc.br 

Cadastro de avaliadores do Campus de Sobral 16/08 a 16/09/2022 Formulário google 

Prazo para ajustes e homologação dos resumos 
pelos orientadores 

19/09 a 23/09/2022 
(até às 16h) eventos.sobral.ufc.br 

Divulgação dos resumos cadastrados 26/09/2022 www.sobral.ufc.br 

Análise dos Resumos Cadastrados 26/09 a 10/10/2022 ------ 

Divulgação dos Resumos Analisados e Aceitos 14/10/2022 www.sobral.ufc.br 

Prazo Recursal 17 a 20/10/2022 
(até às 23h59) 

envio de recursos para 
encontros@sobral.ufc.br 

Resultado dos recursos 25/10/2022 www.sobral.ufc.br 

Resultado Final 
(Alocação em Sala Virtual e Pôsteres) 01/11/2022 www.sobral.ufc.br 

Divulgação dos Avaliadores Selecionados 08/11/2022 www.sobral.ufc.br 

Inclusão dos Arquivos de Pôsteres pelos Autores 
na Plataforma dos Encontros Universitários 04 a 18/11/2022 https://eu2022.ufc.br 

Encontros Universitários 2022 23 a 25/11/2022* https://eu2022.ufc.br 

*Atividades suspensas no período da tarde do dia 24/11/2022 em virtude do jogo da seleção brasileira na Copa 
do Mundo 2022. 
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2.2. A inscrição será realizada exclusivamente por via eletrônica no endereço eventos.sobral.ufc.br. 

2.2.1. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

2.3. A inscrição será realizada da seguinte maneira: 

2.3.1. O autor deverá acessar o sistema de inscrições para cadastrar o trabalho e enviar o 

resumo, escolhendo o evento que participará, seguindo os procedimentos indicados no sítio. 

Essa etapa ocorrerá no período determinado no item 2.1. 

2.3.2. Para finalizar a inscrição, o orientador deverá acessar o mesmo formulário, caso 

necessário realizar ajustes, e clicar no botão ‘homologar trabalho’. Essa etapa ocorrerá no 

período determinado no item 2.1. 

2.4. Em cada encontro, só será permitida a inscrição de um trabalho por autor principal.  

2.5. Só será permitido um número máximo de quatro coautores por trabalho. 

2.6. É vedada a inclusão ou exclusão de autor ou coautores após o encerramento das inscrições. 

2.7. O resumo deverá ser digitado, em parágrafo único, com o mínimo de 1400 e o máximo de 2000 

caracteres. 

2.8. Em observância à Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de 14 de agosto de 

2018, a plataforma de inscrição solicita, no ato de inscrição, o consentimento do participante para 

a coleta de seus dados pessoais. Os dados pessoais requeridos no formulário de inscrição, tais 

como nome completo, CPF e e-mail serão consultados e guardados, em caráter de sigilo, pelo 

Comitê Organizador dos Encontros Universitários 2022. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO 

 

3.1. Poderão inscrever-se docentes, técnicos administrativos e alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação do Campus da UFC em Sobral que tenham desenvolvido trabalhos nas áreas 

relacionadas aos Encontros Universitários da UFC. 

3.2. É obrigatória a participação dos atuais bolsistas da UFC – Campus de Sobral (graduação e pós-

graduação) em suas diversas modalidades, sendo este um dos critérios utilizados para renovação 

da bolsa. 
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4. DO ORIENTADOR /TUTOR 

 
Cabe ao orientador / tutor do trabalho: 

4.1. Acompanhar a submissão do resumo do trabalho pelo orientando. 

4.2. Realizar ajustes e homologação dos resumos no prazo estipulado no cronograma. 

4.3. Participar do encontro como agente motivador e difusor das atividades realizadas na UFC. 

4.4. Acompanhar as discussões/interações nos fóruns de exposição do trabalho de seus orientandos. 

4.5. Os orientadores/tutores de programas ou projetos de ensino, pesquisa, extensão, assistência 

estudantil e outros participarão, obrigatoriamente, como avaliadores, sendo este também um dos 

critérios para a renovação do programa ou projeto. 

4.6. Bolsistas de pós-graduação da UFC-Sobral poderão participar do processo de avaliação dos 

trabalhos. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO 

 

5.1. As apresentações serão realizadas através de Painel (Pôster) ou vídeo, cuja escolha será realizada 

no ato da inscrição. 

5.2. A apresentação em vídeo deverá ser gravada e disponibilizada no YouTube. O link deverá ser 

inserido no formulário de envio do trabalho na plataforma virtual dos Encontros Universitários 

(https://eu2022.ufc.br). 

5.3. A duração da apresentação do trabalho em vídeo deverá ser de, no mínimo, 10 minutos e, no 

máximo, 15 minutos. 

5.4. Os pôsteres deverão ser enviados para a plataforma virtual dos Encontros Universitários em 

formato PDF (tamanho máximo de 5MB), contanto que não sejam feitos a partir de scanner ou 

foto, o que impossibilita a leitura por ferramentas de acessibilidade.  

5.5. Caso o autor, coautor ou orientador de um mesmo trabalho enviem mais de um arquivo (ou mais 

de uma versão do mesmo arquivo) para este trabalho, apenas o último arquivo enviado será 

considerado e os anteriores serão descartados. 

5.6. Os pôsteres, em formato PDF, e links dos vídeos ficarão disponíveis no período de 23 a 25 de 
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novembro de 2022, na plataforma de apresentação de trabalhos do evento, e organizados em fórum 

identificado com o nome do Campus de Sobral. 

5.7. A apresentação dos pôsteres/vídeos ocorrerá na plataforma de apresentação de trabalhos do evento, 

em dias e horários específicos, devendo o autor e/ou coautor(es) do trabalho permanecer de 

forma síncrona em todo período designado previamente para a sua apresentação 

respondendo às perguntas dos avaliadores e visitantes. 

5.8. As perguntas dos avaliadores deverão ser respondidas, de forma síncrona, obrigatoriamente pelo 

autor e/ou coautor(es) do trabalho, em dias e horários específicos designados previamente para 

a apresentação do trabalho. 

5.9. Será considerado ausente, ou seja, como não participante do evento, aquele autor e/ou 

coautor(es) do trabalho que, no dia e horário específicos da sua apresentação, deixar de responder 

à arguição do avaliador.  

5.10. O autor principal e/ou coautor(es) serão responsáveis pelas interações no fórum da plataforma 

virtual dos Encontros Universitários respondendo aos questionamentos que surgirem. 

 

6. DOS CERTIFICADOS 

 

6.1. Os certificados dos trabalhos apresentados serão emitidos pelo sistema após o envio do 

formulário de avaliação, confirmando a interação, conforme disposto nos itens 5.7 e 5.8. 

6.2. Os certificados estarão disponíveis na conta do orientador, autor e coautor, na opção 'Meus 

certificados', no menu lateral esquerdo do sistema. Para ter acesso à emissão do certificado: 

6.2.1. Autores e coautores devem realizar cadastro no sistema antes da submissão do 

trabalho. 

6.2.2. Ao cadastrar o trabalho no sistema de inscrições, o autor deverá clicar no botão 

‘Pesquisar…’, digitar o nome do autor ou coautor e clicar na opção desejada na lista que 

aparece abaixo do campo de pesquisa. 
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7. CLÁUSULA DE RESERVA 

 
7.1. O Campus da UFC em Sobral, por intermédio da Comissão Organizadora dos Encontros 

Universitários 2022 – Campus de Sobral, reserva-se o direito de resolver os casos omissos bem 

como as situações não previstas no presente Edital. 

 

 

Sobral, 16 de agosto de 2022. 

 

 

Comissão Organizadora 
Encontros Universitários 2022 

Campus de Sobral 
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ANEXO I 

ÁRVORE DE LINKS 

 

 

ATIVIDADE LINK/EMAIL 

Submissão de resumos eventos.sobral.ufc.br 

Cadastro de avaliadores do Campus de Sobral Formulário google 

Prazo para ajustes e homologação dos resumos 
pelos orientadores eventos.sobral.ufc.br 

Divulgação dos resumos cadastrados www.sobral.ufc.br 

Divulgação dos Resumos Analisados e Aceitos www.sobral.ufc.br 

Prazo Recursal envio de recursos para 
encontros@sobral.ufc.br 

Resultado dos recursos www.sobral.ufc.br 

Resultado Final 
(Alocação em Sala Virtual e Pôsteres) www.sobral.ufc.br 

Divulgação dos Avaliadores Selecionados www.sobral.ufc.br 

Inclusão dos Arquivos de Pôsteres pelos Autores 
na Plataforma dos Encontros Universitários https://eu2022.ufc.br 

Encontros Universitários 2022 https://eu2022.ufc.br 
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