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ROTEIRO APRESENTAÇÃO 1º INTERLIGAS 

 

Torna pública o roteiro e normas relativas à apresentação 

e publicação de trabalhos acadêmicos no 1º 

INTERLIGAS do Centro Universitário de Mineiros, a 

ser realizado no período matutino de 11/02/2023 – 

UNIFIMES para o ano de 2023, com o tema “Integrando 

a comunidade acadêmica à sociedade”. 

 

 

 

 

1 PREVISÃO PARA APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Os trabalhos foram avaliados e classificados em um dos seguintes conceitos:  

a) Aceito; 

b) Aceito com correções; 

c) Não aceito. Neste último caso, não caberá recurso contra o parecer. 

 

1.2 Somente seguirão para a fase de apresentação dos trabalhos os classificados nas letras a e b do 

item 1.1 

 

 

2 DO CRONOGRAMA DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

PERÍODO AÇÃO 

05/12/2022 a 23/12/2022 
Inscrição evento (SIPEC) 

Submissão dos trabalhos  (e-mail ligas@unifimes.edu.br ) 

02/02/2023 
Divulgação da classificação dos trabalhos submetidos e 

avaliados 

04/02/2023 
Prazo final para correção e envio dos trabalhos classificados 

como “Aceito com Correções” 

06/02/2023 Divulgação do resultado final  

11/02/2023 Apresentação dos trabalhos submetidos 

A partir de 15/05/2023 Publicação eletrônica dos anais do evento 

 

 

2.1 Não haverá, em hipótese alguma, a prorrogação dos prazos estabelecidos neste Edital. 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 

 

3.1 A plataforma para apresentação será o teams (link será disponibilizado e enviado em até 24h, 

antes do evento); 
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3.2 Os trabalhos deverão ser apresentados obrigatoriamente por inscritos e autores dos resumos. 

Poderão apresentar o trabalho no mínimo de 1 autor e no máximo de 3 autores; 

 

3.3 O recurso para projeção será o PowerPoint. É de única e exclusiva responsabilidade dos 

apresentadores organizar e sistematizar sua apresentação. 

 

3.4 No decorrer da apresentação os autores que forem apresentar deverão estar obrigatoriamente com 

sua câmera ligada. 

 

3.5 Cada resumo terá o período máximo de apresentação de 10 minutos. 

 

3.6 Não poderá ocorrer manifestação por parte da plenária durante o processo de apresentação, as 

manifestações, dúvidas e perguntas aos apresentadores ocorrerão no momento de discussão. 

 

4 MEDIADORES 

 

4.1 Os trabalhos serão divididos em salas virtuais, em que até 24 horas antes do evento, será 

disponibilizado relação de sala com link e respectivo mediadores. 

 

4.2 Dúvidas acerca da apresentação deverão ser tratadas diretamente com os mediadores. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 A discussão em cada sala ocorrerá, após todas as apresentações. 

 

5.2 Os mediadores conduziram a discussão. 

 

5.3 A discussão terá o período máximo de até 45 minutos; 

 

5.4 O controle de tempo, filtragem de perguntas e outras demandas serão geridas pelos mediadores. 

 

5.5 No decorrer da discussão os autores que apresentaram o trabalho deverão estar obrigatoriamente 

com sua câmera ligada. 

 

 

6 PUBLICAÇÃO ANAIS 

 

6.1 Seguirão para análise de publicação nos ANAIS DO EVENTO, apenas os trabalhos apresentados 

no evento. 

 

6.2 A responsabilidade das informações e adequação metodológica, ortográfica e gráfica será de 

responsabilidade dos autores do trabalho, aos interessados na publicação em questão. 

 

7 DAS INFORMAÇÕES 

Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Comissão Organizadora do evento ou ao 

COLIG. As informações diretamente e unicamente no e-mail: ligas@unifimes.edu.br  

 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os casos não previstos neste edital serão avaliados pela DEACEC e COLIG. O referido Projeto foi 

aprovado pela DEACEC em 02/12/2022. 
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Mineiros e Trindade/GO, 25 de janeiro de 2023. 
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Diretor de Extensão, Assuntos Comunitários, Estudantis e Culturais – UNIFIMES 
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Coordenador do Evento 

 

Flaviane Cristina Rocha Cesar 

Vice-coordenadora do Evento 

 

 


