REGULAMENTO

1. Requisitos para inscrição:
1.1 . Preencher o formulário, não colocar referências, figuras, tabelas e gráficos;
1.2 . Poderão se inscrever Ações de Pesquisa e Extensão registradas no Comitê de
Pesquisa e Extensão (Projetos, Cursos, Eventos, Programas);
1.3 . Cada projeto pode ter mais de um trabalho submetido;
1.4 . Trabalhos de Conclusão de Curso poderão ser inscritos;
1.5 . Outras ações não registradas no Comitê de Pesquisa e Extensão,
desenvolvidas por docentes, servidores e discentes;
1.6 . Não serão aceitas ações coordenadas por servidores afastados para Pósgraduação;
1.7 . Alunos vinculados aos Programas Institucionais de Bolsas devem submeter
os trabalhos que realizam com seus orientadores.
2. Todas as apresentações terão que ter Introdução, Justificativa e Objetivo;
2.1. Os projetos que vão participar do evento como relatório, além do item 2,
prover ênfase nos resultados alcançados e dificuldades encontradas;
2.2. Os Trabalhos de Conclusão, além do item 2, as atividades já desenvolvidas;
2.3. Para as outras ações não registradas no Comitê de Pesquisa e Extensão, além
do item 2, as atividades desenvolvidas.
3. As apresentações realizadas na II Semana de Pesquisa e Extensão, substituirão
o relatório escrito submetido ao COPE, para aquelas ações registradas no
mesmo Comitê.
3.1 os servidores que possuem mais de uma ação registrada no COPE devem ao
menos submeter um trabalho;

4. Projetos em execução no Campus com parecer emitido pelo COPE com data
de relatório para 30 de agosto de 2017 ou anterior.
5. Todos os coordenadores, orientadores e apresentadores dos projetos e trabalhos
deverão comparecer ao evento.
6. Os apresentadores deverão ser preferencialmente os alunos que participam das
ações realizadas.
7. Os trabalhos de conclusão de curso apresentados, mesmo em fase de
andamento, poderão ser contabilizados nas atividades complementares.

8. A participação no evento será o mecanismo utilizado para seleção dos
trabalhos que representarão o Campus no VI Seminário de Ensino, Extensão,
Pesquisa e Inovação do IFPR (SEPIN).
Os pôsteres/banner deverão utilizar o Template (Modelo) disponibilizado no
menu modelo

