Tutorial de inscrição
Seminário de Pós-graduação (SPG)Inovamundi 2021

Importante
❖Os autores deverão se inscrever no Evento por meio de formulário eletrônico, disponibilizado
no site www.feevale.br/spg.
❖Para a inscrição, exige-se a submissão de um trabalho completo, conforme explicitado no item
8 (oito) do Regulamento.
❖Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail.
❖O período de inscrições de trabalhos é de 01 de junho a 15 de julho de 2021, até as 21h (vinte
e uma horas).

Os autores deverão se inscrever
no Evento por meio de formulário
eletrônico, disponibilizado no site
www.feevale.br/spg.

• Ao clicar em “Sou cadastrado na
Feevale e possuo senha
Feevale”, inserir seu código de
matricula e senha, após
avançar, e será direcionado a
próxima etapa.
• Ao clicar em “Não sou
cadastrado na Feevale”, irá abrir
campos para preenchimento,
conforme print.

Realizar o preenchimento dos
dados referentes ao autor
responsável pela inscrição, a
saber:
-nome;
-data de nascimento;
-sexo;
-cor/raça;
-estado civil;
-nacionalidade;
-naturalidade;
-estado;
-RG;
-CPF;
-data expedição;
-estado de emissão; e
-órgão expedidor;

Realizar o preenchimento dos dados
referentes ao autor responsável pela
inscrição, a saber:
-cep;
-logradouro;
-número e complemento;
-bairro,
-cidade;
-estado;
-e-mail do autor responsável;
-telefone residencial;
-telefone celular;
-contato de emergência;
-tipo de vínculo (contato emergência); e
-nome (contato emergência);

*Caso não tenha telefone residencial, inserir um segundo
número de celular para contato.

Realizar o preenchimento dos
dados referentes ao autor
responsável pela inscrição, a
saber:
-formação escolar;
-instituição;
-atividade profissional;
-local/empresa; e
-deficiência ou necessidade
específica;

Realizar o preenchimento dos
dados referentes ao autor
responsável pela inscrição, a
saber:
-nível Pós-graduação;
-área Temática;
-curso;
-título do Trabalho; e
-financiador (se houver);
Template consta no site do evento
www.feevale.br/spg.
Inserir Trabalho Completo,
orientações sobre a estrutura nos
slides 10 e 11, formatação 12 e 13.
Ao inserir não em publicação autorizada, o trabalho não será
publicado nos anais do evento.

Estrutura
a) Ser escrito em idioma nacional ou, alternativamente, para as apresentações internacionais, em
espanhol ou inglês;
b) ser encaminhado no template do evento, em formato .doc ou .docx, conforme arquivo
disponível no site oficial e no sistema de inscrições (www.feevale.br/spg);
c) o tamanho do arquivo a ser anexado no formulário de inscrições não deverá exceder 3MB; e
d) conter, na ordem em que se apresentam, os elementos a seguir especificados:
I.
II.
III.

IV.

Título com, no máximo, 20 palavras;
nome(s) do(s) autor(es) e do(s) orientador(es) e da sigla de sua instituição de origem, à
direita da página;
o(s) minicurrículo(s) do(s) autor(es) deve(m) constar em nota de rodapé com, no máximo, 2
linhas por autor (aproximadamente 200 caracteres com espaços), iniciar com a titulação
máxima concluída, seguida de outras informações acadêmicas relevantes e, por último, sua
atuação na instituição;
palavras-chave, de três a cinco e separadas por ponto; e

Estrutura
V. o corpo do texto deverá conter, obrigatoriamente, os itens abaixo, que poderão estar dispostos
em tópicos ou distribuídos ao longo do texto, conforme preferência do autor:
- RESUMO E PALAVRAS-CHAVE;
- INTRODUÇÃO;
- REFERENCIAL TEÓRICO;
- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS;
- RESULTADOS E DISCUSSÃO; e

- CONSIDERAÇÕES FINAIS.
e) REFERÊNCIAS - as referências bibliográficas, necessárias para o embasamento do trabalho,
devem constar após as considerações finais e seguir as normas da ABNT.

Formatação
a) Tamanho da página: A4 (21 x 29,7 cm);
b) orientação: retrato;
c) margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3 cm; direita 2 cm;

d) número de páginas: no mínimo seis e no máximo dez páginas (incluindo texto, tabelas
e/ou figuras e referências);
e) título: fonte Times New Roman, corpo 14, centralizado, negrito, caixa alta;
f) resumo: fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, em espaço simples,

até 150 palavras;
g) palavras-chave: fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado;
h) título dos tópicos no corpo do texto: fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento
justificado, negrito, caixa alta;

Formatação
i) corpo do texto: fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, espaçamento
entrelinhas 1,5;
j) notas de rodapé: fonte Times New Roman, corpo 10, alinhamento justificado,
espaçamento entrelinhas 1,0 (simples);
l) citações diretas (curtas) - texto de até três linhas: devem estar contidas entre aspas
duplas; e

m) citações diretas (longas) - texto com mais de três linhas: fonte Times New Roman,
corpo 10, alinhamento justificado a 4 cm da margem esquerda, espaçamento entrelinhas 1,0
(simples).

Propriedade Intelectual
O Inovamundi e o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT), juntamente com o
auxílio dos autores e orientadores envolvidos no evento, farão uma análise de projetos que
possuem potencial para se tornarem patentes. Esta análise ocorrerá a partir da indicação do
autor no formulário de inscrição, respondendo ao questionamento “Trabalho tem potencial para
patente?”. Se a resposta for positiva, o NITT acompanhará a apresentação do trabalho na análise
de mérito e, mediante ao atendimento de todos os pré-requisitos e interesse dos envolvidos,
encaminhará os projetos para depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI).
Patente é uma cessão pública, expedida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade
de comercialização da sua criação. Os requisitos para depósito de patente são os seguintes:
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Autores e orientadores
• Serão aceitos até 5 (cinco) autores por trabalho. A ordenação dos autores será realizada no
formulário eletrônico de inscrições pelo responsável pela inscrição. A ordenação 1 (um) deverá
ser atribuída ao autor responsável pela inscrição e os demais autores deverão ser,
sequencialmente, ordenados.
• O responsável pela inscrição deverá cadastrar-se como autor. Caso seu nome não conste na
relação de autores, ele não receberá certificação e seu nome não constará nas publicações
consequentes do Evento.
• Serão aceitos até 2 (dois) orientadores por trabalho, sendo que a ordenação 1 (um) indicará o
orientador e a ordenação 2 (dois), o co-orientador.
• A ordenação dos nomes dos autores e dos orientadores no ato da inscrição corresponderá à
ordem dos nomes que constará na publicação dos resumos e nos certificados.

Realizar o preenchimento dos
dados referentes aos demais
autores e orientadores, a saber:
-nome;
-instituição; e
-e-mail;

Após preenchimento dos dados clicar em finalizar.

Importante
❖Ao término do processo de inscrição, o autor responsável e o orientador receberão uma
mensagem eletrônica no endereço de e-mail cadastrado, indicando o sucesso da submissão do
trabalho.
❖Alterações necessárias nos dados dos autores e dos orientadores cadastrados e nas demais
informações relacionadas ao trabalho somente serão aceitas até o último dia de inscrição e
poderão ser realizadas somente pelo autor responsável, por meio de link disponibilizado no email de confirmação da inscrição.
❖Considerando os requisitos mencionados, as inscrições incompletas serão desclassificadas. O
participante poderá inscrever mais de um trabalho no Evento, contudo, inscrições múltiplas de
um mesmo trabalho serão vedadas. Considera-se, também, a duplicidade entre os eventos que
compõem o Inovamundi.

Confirmação da Inscrição
A inscrição somente se confirmará após o pagamento da taxa de inscrição1 , a ser realizado por
meio de boleto bancário, emitido ao término do preenchimento do formulário eletrônico de 1 Os
valores de inscrição não seguem a Resolução PROPAD/PROACOM nº 05/2013. inscrição. A taxa
deverá ser paga dentro do período de inscrições e segue as seguintes especificações:
a) estudante ou egresso de pós-graduação de outras instituições de ensino superior: R$ 50,00
(cinquenta reais) por trabalho inscrito;
b) estudante ou egresso de pós-graduação da Feevale: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por
trabalho inscrito;

c) alunos contemplados com Bolsa Interna Feevale, Parceria Organizacional e demais
modalidades de bolsas e incentivos financeiros: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por trabalho
inscrito; e
d) bolsista de pós-graduação e pós-doutorado da Universidade Feevale, financiados pelas
agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPERGS, estudante participante do Programa de
Aperfeiçoamento Científico da Feevale e participante internacional: isento.
A isenção será concedida quando o autor responsável pela inscrição do trabalho estiver vinculado a uma das modalidades
referidas, acessando o sistema de inscrições por meio da opção “Sou cadastrado na Feevale e possuo senha Feevale”.

Dúvidas?
spg@feevale.br
Ramal 9574

