
                                                                    
 
 

 

VI Mostra Cultural Manifeste-se e II Seminário Discente  

2019 

 

Orientações para participação no Seminário Discente 

 

1. Disposições Gerais 
 
A Comissão Organizadora do VI Manifeste-se e II Seminário Discente traz as 
informações sobre o envio de trabalhos para o II Seminário Discente, a ser 
realizado juntamente com o VI Manifeste-se.  
 
O evento, organizado por discentes da pós-graduação, visa promover debates 
entre os estudantes com base em seus objetos de estudo. Acredita-se que a 
interação entre a diversidade de olhares presente nas pesquisas contribua tanto 
para divulgação dos cursos envolvidos quanto para alimentar o espírito solidário 
entre os participantes. 
  
A definição da estrutura do evento decorre das inscrições dos discentes. 
Entretanto, pretende-se adotar um modelo flexível, cujo enfoque está na 
discussão profícua entre temas que tenham algum alinhamento, via objeto de 
estudo ou linha de pesquisa. A participação é gratuita e será fornecida 
declaração de participação aos que efetivamente atuarem nos grupos de 
discussão. Os resumos serão divulgados na página antes da data do evento. 
 
Data: 05 de outubro de 2019 – sábado. 

Horário: 9h às 12h. 

Local: Câmpus II - O local será informado via e-mail antes do início da atividade. 
 
2. Da participação 
 
Para apresentação dos trabalhos, poderão se inscrever alunos regularmente 
matriculados nos cursos listados: 
 
- Mestrado Profissional em Indústria Criativa. 
- Mestrado Profissional em Letras. 
- Programa de Pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social. 
- Programa de Pós-graduação em Processos e Manifestações Culturais. 
 
A participação no evento na categoria ouvinte está disponível para todos os 
interessados. 

 

 



                                                                    
 
 

 

3. Objetivo 
 
Oportunizar a divulgação das pesquisas realizadas pelos discentes do Mestrado 
Profissional em Indústria Criativa, Mestrado Profissional em Letras, Programa de 
Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social e Programa de Pós- 
graduação em Processos e Manifestações Culturais, da Universidade Feevale, 
para a comunidade interessada, além de oportunizar a discussão acerca dos 
objetos de estudo abordados pelos estudantes. 
 
4. Inscrição 
 
Os discentes que quiserem participar do seminário deverão enviar um resumo 
via e-mail (manifestese@feevale.br) de acordo com as orientações 
disponibilizadas no presente documento. Com base no material enviado, a 
comissão organizadora comporá os grupos de discussão mediante a 
aproximação entre objeto ou teoria abordados pelos participantes. Os ouvintes 
não precisam realizar inscrição prévia, sendo necessário o registro de presença 
durante o evento. 
 
O período de envio de resumos ocorrerá entre os dias 13 de agosto e 04 de 
setembro de 2019.  
 
5. Orientações para elaboração do resumo 
 
- Deverá conter nome do autor, mini currículo em nota de rodapé, e identificação 
do curso; 
- Tamanho da página: A4. Orientação: retrato. Margens: superior 3 cm; inferior 2 
cm; esquerda 3 cm; direita 2 cm; 
- Título em negrito, fonte Arial, centralizado, caixa alta, corpo 12; 
- Palavras-chave: fonte Arial, corpo 12, alinhado à esquerda; 
- Corpo do resumo: fonte Arial, corpo 12, alinhamento justificado e espaçamento 
simples; 
-  Apresentar, no máximo, 15 linhas ou cerca de 200 palavras; 
- O título e as palavras-chave, entre três e cinco, não incidirão na quantidade 
delimitada de palavras para o resumo; 
- Contemplar os seguintes elementos: tema, justificativa, objetivo, marco teórico, 
metodologia e resultados (finais ou parciais); 
- O resumo deve ter relação com o tema de pesquisa (dissertação ou tese) do 
discente; 
- Indicar, em lista de referências após as palavras-chave, os principais autores e 
obras pesquisados, conforme normativa ABNT, não ultrapassando o limite de 10 
referências. 
- Os resumos deverão ser encaminhados em documento word. 
 
 
 



                                                                    
 
 

 

 
 
6. Declaração 
 
Os participantes receberão declaração de apresentação de trabalho. 
 
Os ouvintes devidamente registrados durante os grupos de discussão receberão 
declaração de participação. 
 
7. Apresentação no Seminário 
 
O trabalho deverá ser apresentado pelo estudante inscrito. 
 
O apresentador de cada trabalho terá 10 minutos para sua exposição e ficará 
disponível para debate com o público. Não será utilizado nenhum suporte 
tecnológico para a mesma, tais como slides, vídeos ou outros.  
 
As apresentações ocorrerão no Câmpus II da Universidade Feevale. O local será 
informado via e-mail antes do início da atividade e estará disponível no site do 
evento. 
 
8. Cronograma 
 
● Término para envio de resumos: 04/09/2019 
● Divulgação dos grupos de discussão e local: 28/09/2019 
● Divulgação dos resumos: 28/09/2019 
● Seminário Discente: 05 de outubro de 2019 – Sábado – 9h às 12h. 
 
Casos não previstos neste documento serão avaliados pela comissão 
organizadora. Para mais informações, o endereço de contato é 
manifestese@feevale.br. 
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