
 

 

 

 

 

6º CaVG: INTEGRANDO CONHECIMENTOS - REGULAMENTO 

O 6º CaVG: Integrando Conhecimentos é um evento destinado a estudantes e servidores 

do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça (CaVG) que visa estimular a troca de experiências 

por meio da apresentação de trabalhos e da participação em atividades culturais, conforme 

os critérios estabelecidos neste regulamento. 

1. Objetivos 

Valorizar, divulgar e propiciar trocas de experiências adquiridas nas atividades de Ensino, 

Extensão e Pesquisa desenvolvidas no CaVG. 

2. Da data e local 

O 6º CaVG: Integrando Conhecimentos será realizado nos dias 3 e 4 de setembro de 2019, 

nas dependências do Câmpus Pelotas - Visconde da Graça. 

3. Dos participantes 

Haverá duas formas de participação no evento: 

3.1. PARTICIPANTE APRESENTADOR: deverá encaminhar um resumo simples para cada 

trabalho que irá apresentar, seguindo as normas estabelecidas neste regulamento. Os 

trabalhos serão apresentados na modalidade oral, na forma de mesa de troca de 

experiências; 

3.2. PARTICIPANTE OUVINTE: deverá fazer a inscrição como ouvinte, sem a necessidade 

de encaminhar resumo. Os participantes ouvintes deverão, obrigatoriamente, comparecer a 

pelo menos duas mesas de troca de experiências; 

3.3. Pessoas portadoras de deficiências deverão solicitar, no ato da inscrição, os recursos 

de acessibilidade necessários a sua participação. 

4. Das inscrições 

4.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, até 

às 18 horas do dia 23 de agosto de 2019 para APRESENTADORES e até às 18 horas do 

dia 02 de setembro de 2019 para OUVINTES; 

4.2. As inscrições deverão ser realizadas de acordo com a modalidade de participação, nos 

seguintes endereços: https://forms.gle/4jxHo3rnYMjMh5HX8 (para APRESENTADOR) e 

https://forms.gle/AdNVv7eRrthzPnyw6 (para OUVINTE);  

 



 

 

 

 

4.3. Será permitida apenas uma inscrição por pessoa. Caso o participante se inscreva mais 

de uma vez, será considerada válida a última inscrição; 

4.4. A comissão organizadora encaminhará os resumos inscritos pelo participantes 

apresentadores, por e-mail, para anuência dos orientadores. O aceite do orientador deverá 

ser realizado até às 18 horas do dia 26 de agosto de 2019, em resposta ao e-mail da 

comissão organizadora; 

4.5. A homologação dos resumos se dará após a confirmação de aceite dos orientadores e 

será publicada até às 18 horas 27/08/2019; 

4.6. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste regulamento; 

4.7. O participante que fizer sua inscrição na modalidade de apresentador estará, 

automaticamente, inscrito como ouvinte. 

 

5. Do resumo 

5.1. O prazo de envio de resumos encerra às 18 horas do dia 23 de agosto de 2019; 

5.2. Cada participante poderá submeter até três resumos, desde que seja um em cada 

categoria (ensino, extensão e pesquisa), atendendo o formulário de inscrição; 

5.3. O resumo deverá conter introdução, metodologia, resultados (parciais ou finais) e 

conclusões (quando for o caso); 

5.4. Não será aceita a submissão de um mesmo resumo por mais de um participante, ainda 

que sejam coautores do trabalho; 

5.5. Os resumos serão publicados no Livro de Resumos do evento e estarão disponíveis na 

página do CaVG, acessado em http://cavg.ifsul.edu.br/pesquisa/documentos-dpep. 

6. Das apresentações orais dos trabalhos 

6.1. As apresentações orais serão realizadas no formato de mesas de troca de 

experiências, conduzidas por um mediador definido pela comissão organizadora; 

6.2. A relação dos trabalhos para apresentação em cada mesa de troca de experiências 

será divulgada em data anterior ao início do evento; 

6.3. A ordem das apresentações nas mesas de troca de experiências será determinada por 

meio de sorteio; 

6.4. O arquivo da apresentação, salvo obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser 

enviado até às 18 horas do dia 29 de agosto de 2019 para o e-mail 

cavgintegrando@gmail.com. No assunto da mensagem, deverá ser colocado o nome do 

apresentador. Esta será a versão utilizada nas mesas de troca de experiências; 

6.5. Os locais das apresentações orais contarão apenas com computador e projetor 

multimídia. Demais recursos deverão ser providenciados pelos apresentadores; 

6.6. Os apresentadores deverão comparecer com, no mínimo, 10 minutos de antecedência 

em relação ao início previsto para as apresentações; 

6.7. Cada apresentação terá duração máxima de 5 minutos, acrescidos por 5 minutos 

destinados a debate e questionamentos; 

6.8. O orientador deverá acompanhar seu orientado nas apresentações orais. Havendo 

impossibilidade de comparecer, o orientador precisa indicar um representante até às 18 

http://cavg.ifsul.edu.br/pesquisa/documentos-dpep


 

 

 

 

horas do dia 29 de agosto de 2019, sendo que o nome deverá ser enviado para o e-mail 

cavgintegrando@gmail.com. 

7. Da orientação para elaboração de pôsteres (os pôsteres NÃO deverão ser impressos) 

7.1. Todos os apresentadores deverão encaminhar um pôster digital, em formato PDF, para 

o e-mail cavgintegrando@gmail.com, até às 18 horas do dia 29 de agosto de 2019; 

7.2. O modelo para a elaboração do pôster está disponível em: 

http://cavg.ifsul.edu.br/pesquisa/documentos-dpep; 

7.3. Os pôsteres formarão um banco digital de pôsteres do evento, disponíveis em: 

http://cavg.ifsul.edu.br/pesquisa/documentos-dpep. 

8. Da certificação 

8.1. Todos os certificados serão disponibilizados no Departamento de Pesquisa, Extensão e 

Pós-graduação. 

9. Disposições complementares 

9.1. Casos omissos e situações não previstas no presente Regulamento serão resolvidos 

pela Comissão Organizadora; 

9.2. Solicitações de esclarecimentos devem ser encaminhadas para o endereço de e-mail 

cavgintegrando@gmail.com. 

 

10. Cronograma  

ATIVIDADE DATA/HORÁRIO LOCAL/ENDEREÇO ELETRÔNICO 

Publicação do regulamento 05 de julho de 2019 http://cavg.ifsul.edu.br/pesquisa/documentos-dpep 

Inscrição de apresentadores e 

envio de resumos 

de 05/07/2019 até às 18 horas de 

23/08/2019 
https://forms.gle/JS3TvbdDho1sCALX9 

Inscrição de ouvintes 
de 05/07/2019 até às 18:00 de 

02/09/2019 
https://forms.gle/e11yZxgbP459owdy8 

Confirmação de participação no 

evento pelo orientador 

de 05/07/2019 até às 18 horas de 

26/08/2019  

enviada pelo orientador para o e-mail 

cavgintegrando@gmail.com 

Publicação das inscrições de 

apresentadores homologadas 
até às 18 horas de 27/08/2019 http://cavg.ifsul.edu.br/pesquisa/documentos-dpep 

Envio do arquivo da 

apresentação 
até às 18 horas de 29/08/2019 cavgintegrando@gmail.com 

Envio do arquivo do pôster 

digital 
até às 18 horas de 29/08/2019 cavgintegrando@gmail.com 

Envio do nome de representante 

do orientador 

até às 18 horas do dia 29 de 

agosto de 2019 
cavgintegrando@gmail.com 

6º CaVG: integrando 

conhecimentos 
Dias 03 e 04/09/2019 Câmpus Pelotas – Visconde da Graça (CaVG) 
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