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 XI WORKSHOP INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

“Sinergia para o Fortalecimento do Ensino Superior” 

Anfiteatro da UEFS - Feira de Santana – Bahia 

23 a 25 de setembro de 2019 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, por meio da Assessoria Especial de 

Relações Institucionais – AERI, promoverá nos dias 23 a 25 de setembro de 2019, no 

Anfiteatro, Módulo II, a XI edição do Workshop Internacionalização Universitária, com 

o tema “Sinergia para o Fortalecimento do Ensino Superior”. 

 

1. O evento  

 

O Workshop Internacionalização Universitária abre espaço para que estudantes ex-

intercambistas, pesquisadores, docentes, gestores, assessores internacionais e demais 

envolvidos com a internacionalização do ensino superior possam divulgar seus trabalhos e 

projetos, a serem apresentados em formato de pôsteres e apresentação oral. 

 

2. Normas para formatação dos trabalhos 

 

Os trabalhos deverão seguir o modelo de resumo expandido e cumprir os seguintes 

critérios: 

a) Deverão conter propostas de projetos relacionados a ensino/pesquisa/extensão 

surgidos a partir de uma experiência de internacionalização; 

b) Os projetos devem apresentar contribuições para a melhoria da qualidade do ensino 

superior e/ou de questões socioeconômicas, relevantes em nível local, regional ou 

nacional; 



c) Deverão ser inéditos, não tendo sido publicados sob qualquer forma impressa ou 

eletrônica (incluindo aqueles originados de trabalhos completos já publicados); 

d) É permitida a participação de até 03 (três) co-autores; 

e) Não devem exceder 03 páginas e devem obedecer as novas normas ortográficas da 

Língua Portuguesa. 

f) Devem conter a seguinte estrutura:  

1. Contextualização; 

2. Fundamentação teórica; 

3. Objetivo e proposta do projeto;  

4. Resultados pretendidos; 

5. Considerações finais; 

6. Referências. 

g) Ser redigido com a fonte Arial, 12 pt, espaçamento simples em formato justificado; 

h) Figuras, tabelas, fórmulas poderão ser incluídas no texto. 

 

3. Normas para submissão dos trabalhos 

 

A submissão dos trabalhos se dará exclusivamente por meio digital em formato de arquivo 

PDF, enviado para o e-mail: aeri.eventos@gmail.com, no período de 04 a 30 de junho 

de 2019. 

 

Os autores serão responsáveis pelos custos da confecção dos pôsteres a serem 

apresentados nesta chamada e de comparecimento ao evento.  

 

Os trabalhos serão avaliados pelo comitê científico do evento que indicará se o trabalho foi 

aceito para apresentação oral ou no formato pôster.  

 

O comitê julgará os resumos expandidos por sua qualidade, assim como, pelo atendimento 

às normas mencionadas nos itens 2 e 3. 

 

 No final do processo de avaliação, o comitê científico do evento poderá tomar as seguintes 

decisões sobre o trabalho: 

a) Aceitação para apresentação em sessão oral; 

b) Aceitação para apresentação em sessão pôster; 

c) Devolução ao autor para modificações, após as quais o trabalho será reavaliado; 

d) Trabalho recusado. 



 

Os autores dos trabalhos que necessitarem de correções (devolução ao autor para 

modificações) serão informados, automaticamente via e-mail, e deverão providenciar as 

devidas alterações dentro do prazo expressamente estabelecido. 

 

4. Publicação 

 

Os trabalhos aprovados pelo comitê científico e apresentados em sessão oral e/ou pôster 

serão publicados eletronicamente no site da AERI sob o ISSN 2318-3934. 

Os certificados de apresentação serão entregues após o evento. 

 

5. Cronograma  

 

Período para submissão dos trabalhos 04 a 30 de junho de 2019 

Período para avaliação e correção 01 a 31 de julho de 2019 

Divulgação dos resultados 09 de agosto de 2019 

Prazo limite para entrega da versão final do 

trabalho 

23 de agosto de 2019 

Realização do Workshop 23 a 25 de setembro de 2019 

 

 

6. Informações complementares 

 

Estará disponível para apresentação dos trabalhos na sessão oral um computador, sistema 

de projeção e acesso à internet. 

 

7.  Instruções para a preparação e submissão do resumo expandido 
 
 

A primeira página deve conter o título do trabalho, o(s) nome (s) completo(s) e por extenso 

do(s) autor(es), o nome da instituição seguida da sigla, a cidade em que a instituição se 

localiza, telefone e e-mail do(s)autor(es). O título do projeto e o(s) nome(s) do(s) 

autor(es), endereço e e-mail devem estar centralizados, em fonte Arial, 12pt. O título 

do projeto deve estar em negrito e em letras maiúsculas.  

 

 
 



 
Exemplo: 

 
     POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO: UMA QUESTÃOTRANSVERSAL 

 
Rita de Cassia Silva Castro¹, Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira² 

 
¹Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS  

Feira de Santana, Ba 
Tel: (75) 3161-8036 E-mail: aeri@uefs.br 

 
²Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS  

Feira de Santana, Ba 
Tel: (75) 3161-8305 Email: aeri.soanne@gmail.com 

 
 

O texto deve conter a seguinte estrutura: 
 

1. Contextualização: indicação de como e quando surgiu a ideia do projeto e qual o 

tipo de experiência internacional; 

2. Fundamentação teórica: consiste na argumentação, justificação por meio das 

ideias de outros autores dos aspectos teóricos do projeto, por meio de citações de artigos 

científicos, livros, projetos, dissertações/teses ou outros tipos de publicações; 

3. Objetivo e proposta do projeto: indicação clara da proposta de intervenção e sua 

concreta finalidade; 

4. Resultados pretendidos / alcançados: informação sobre os possíveis impactos 

deste projeto para o desenvolvimento local/regional/nacional; 

5. Considerações finais; 

6. Referências bibliográficas: relação das publicações citadas na fundamentação 

teórica, seguindo as normas da ABNT. 

 

Contatos:  

Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS 

Prédio da Administração Central – Térreo – Ala B 

Avenida Transnordestina, s/n – Novo Horizonte 

CEP 44036-900 - Feira de Santana – Bahia 

 

Telefones: (75) 3161-8036  

Submissão de trabalhos: aeri.eventos@gmail.com 

Informações sobre o evento: aeri@uefs.br 


