
REGULAMENTO 
 
1 OBJETIVO 
 
A Mostra de Produção Universitária - MPU tem por objetivo a divulgação, a 
promoção e o acompanhamento dos diversos trabalhos em nível de graduação 
e pós-graduação, desenvolvidos por membros de projetos/programas da 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG e outras Instituições de Ensino 
Superior. Criada em 2002, hoje é composta pelo Congresso de Iniciação 
Científica (CIC), pelo Seminário de Extensão, pelo Encontro de Pós-Graduação 
(EPG), pelo Seminário de Ensino e pela Feira de Inovação Tecnológica, 
Simpósio de Cultura e busca incentivar o desenvolvimento da pesquisa, do 
ensino, da extensão, da inovação tecnológica e da cultura na Região Sul do 
Rio Grande do Sul, criando um ambiente acadêmico propício à troca de 
experiências e aperfeiçoamento de metodologias. 
 
 
2 PÚBLICO-ALVO 
 
2.1 Discentes da FURG: graduandos e pós-graduandos regularmente 
matriculados, cadastrados em projetos de pesquisa, ensino, extensão, cultura 
ou inovação, devidamente registrados no sistema da correspondente Pró-
Reitoria. 
  
2.1.1 A forma de apresentação de trabalho na MPU será, exclusivamente, no 
formato apresentação oral, e o evento a ser escolhido deverá estar diretamente 
ligado à natureza do projeto. 
 

2.1.1.1 Para o evento Simpósio de Cultura a forma de apresentação admitirá 
também, a utilização de audiovisual, performace, intervenção e outras formas 
de apresentação artística. 
 
2.1.2 Discentes da FURG que realizem atividades de pesquisa, ensino, 
extensão, cultura ou inovação em outra IES também poderão participar. 
 
2.1.3 Todos os discentes contemplados com bolsa, no período de agosto de 
2014 a julho de 2015, estando ou não estas bolsas ainda ativas, deverão 
apresentar trabalho na 14ª MPU. 
 
 
2.2 Discentes de outras IES: graduandos e pós-graduandos regularmente 
matriculados, atuando em atividade de pesquisa, ensino, extensão, cultura ou 
inovação, sob orientação de um docente ou técnico administrativo em 
educação autorizado pela mesma IES. 
 
2.2.1 A forma de participação do discente na MPU será no formato 
apresentação oral, e o evento a ser escolhido deverá estar diretamente ligado à 
natureza do projeto. 
 



2.2.1.1 Para o evento Simpósio de Cultura a forma de apresentação admitirá 
também, a utilização de audiovisual, performace, intervenção e outras formas 
de apresentação artística. 
 
2.3. Participantes externos: todo o público vinculado a algum projeto ou 
programa da FURG poderá participar 
 
2.4. Todo o público que não se enquadrar no estabelecido nos itens 2.1, 2.2 e 
2.3 poderá participar na categoria ouvinte.  
 
3 INSCRIÇÕES 
 
3.1 Orientador da FURG 
 
3.1.1 O orientador da FURG caracteriza-se por ser docente ou técnico 
administrativo em educação do quadro da Universidade e não necessita de 
inscrição prévia.  
 
3.2 Orientador externo 
 
3.2.1 O orientador externo caracteriza-se por ser docente ou técnico 
administrativo em educação do quadro de IES particular ou pública. 
 
3.2.2 O orientador vinculado à outra IES deverá ser cadastrado pelo seu 
próprio orientado no momento da inscrição do trabalho, de acordo com o 
cronograma do evento.  
 
3.3 Apresentador  
 
3.3.1 Caracterizam-se como apresentadores os membros de 
projetos/programas da FURG e externos que se enquadrem no disposto nos 
subitens 2.1.1, 2.2.1 e 2.3 desse instrumento. 
 
3.3.2 Cada apresentador poderá submeter APENAS um trabalho, em evento 
compatível com a natureza do projeto. 
 
3.3.3 O apresentador inscrito deverá, obrigatoriamente, enviar um resumo de 
acordo com o modelo do evento 
 
3.3.4 O orientador indicado deverá estar diretamente vinculado ao projeto que 
será apresentado.  
 
3.3.5 Os apresentadores deverão fazer sua inscrição segundo instruções 
disponíveis no endereço www.mpu.furg.br, de acordo com o cronograma do 
evento. 



 
3.4 Ouvintes  
 
3.4.1 Poderão inscrever-se como ouvinte, acadêmicos que não apresentarão  
trabalhos, bem como a comunidade em geral, tendo acesso às sessões de 
trabalhos e palestras do evento. 
 
 
4 RESUMO  
 
A submissão de resumo constitui a primeira etapa da participação no evento 
(item 3.3.3) e deverá ser realizada no ato da inscrição.  
 
O inscrito na qualidade de apresentador deverá submeter seu resumo, cujo 
template poderá ser acessado no endereço www.mpu.furg.br, obedecendo aos 
parâmetros descritos nos itens 4.1 e 4.2, apresentados a seguir.  
 
4.1 Estrutura do resumo: 
a) Título; 
b) Identificação do apresentador, do orientador e de co-autores (caso houver); 
c) Palavras-chaves; 
d) Apresentação de uma breve introdução sobre o trabalho;  
e) Base teórica utilizada; 
f) Relato da metodologia utilizada de forma concisa e clara;  
g) Apresentação da síntese dos resultados obtidos até o momento, ou, se for o 
caso, as conclusões do trabalho; 
h) Referências utilizadas; 
i) A inserção de fórmulas ou figuras será permitida, desde que caibam junto ao 
texto;  
j) Não será permitida a submissão de anexos de qualquer natureza. 
 
4.2 Formatação do resumo  
a) Padrão de folha A4;  
b) Fonte: “Arial”; 
c) Tamanho: 12 (doze); 
d) Cor: preta; 
e) Margens superior, inferior, esquerda e direita (respectivamente): 3.0cm, 
2.0cm, 3.0cm, 2.0cm; 
f) Espaçamento entre linhas: simples; 
g) Limite máximo de páginas: 2 (duas) páginas; 
h) Arquivo deverá ser salvo em formato PDF. 
 
4.3 Envio do resumo 
 
4.3.1 Ao inserir o resumo o apresentador deverá visualizá-lo, certificando-se de 
que o arquivo  foi postado de forma correta. 
 
4.3.2 Inserido o resumo, o orientador da FURG será avisado por e-mail e 
deverá acessar o endereço www.sistemas.furg.br, para dar ciência do resumo 
submetido por seu orientado.  



 
4.3.3 Ao orientador caberá qualificar o resumo quanto ao seu conteúdo e 
formatação (itens 4.1 e 4.2). Caso o orientador identifique necessidade de 
correções, poderá rejeitar o mesmo, possibilitando assim, a substituição do 
resumo (em www.sistemas.furg.br), desde que respeitado o prazo final da 
submissão.  
 
4.3.4 Resumos cujos orientadores não tenham dado ciência dentro do prazo 
estabelecido ou que tenham sido postados fora dos padrões indicados, não 
serão homologados. 
 
4.3.5 É de inteira responsabilidade dos inscritos as informações contidas no 
resumo submetido. 
 
  
5 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
5.1 Após a ciência do orientador, os trabalhos serão encaminhados pela 
comissão organizadora aos avaliadores ad hoc para análise de mérito.  
 
5.2. O trabalho poderá ser avaliado como: 
 
5.2.1 Aprovado sem restrições: o trabalho seguirá para homologação; 
 
5.2.2 Pendente (com correções obrigatórias): o trabalho retornará ao 
apresentador para as correções obrigatórias e reenvio do resumo; 
 

5.2.3 Reprovado: o trabalho será excluído, não cabendo correções e reenvio. 
 
 
 
6 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO  
 
6.1 O pagamento da inscrição, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), deverá ser 
feito por meio de boleto bancário, disponível para impressão somente após a 
aprovação do resumo pelo avaliador.  
 

6.2 O não pagamento do boleto bancário dentro do prazo estabelecido em 
cronograma implicará a exclusão automática do trabalho no evento. 
 
 
7 HOMOLOGAÇÃO DOS TRABALHOS 
  
 
7.1 A lista dos trabalhos homologados será divulgada no endereço 
www.mpu.furg.br de acordo com o cronograma do evento. 
 
7.2 Os recursos devem ser encaminhados única e exclusivamente para o e-
mail mpu@furg.br e o prazo de recurso será o estabelecido no cronograma do 
evento. 

http://www.sistemas.furg.br/
http://www.mpu.furg.br/
mailto:mpu@furg.br


 
 
 
 
8 DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES DE APRESENTAÇÃO 
 
8.1 A lista contendo os nomes dos apresentadores e suas respectivas sessões 
(data/turno/local) será divulgada no endereço www.mpu.furg.br, de acordo com 
o cronograma do evento. 
 
8.2 Não serão aceitas solicitações de troca de data, turno ou local das 
apresentações. 
 
  
9 SESSÕES  
 
9.1 A comissão organizadora distribuirá os trabalhos em sessões de 
apresentação, de acordo com a área do conhecimento indicada nos resumos. 
 
9.2 Todos os apresentadores devem comparecer nas salas das sessões, com 
15 (quinze) minutos antes do início da sessão e deverão permanecer para a 
discussão geral dos trabalhos. 
 

9.3 Após a discussão geral dos trabalhos é que será assinada a ata de 
apresentação da sessão. 
 
 
10 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 
 
10.1 As apresentações deverão ser salvas em pendrive, em formato PPT ou 
PDF, previamente revisadas quanto a sua integridade de gravação.  
 

10.1.1 No caso do Simpósio de Cultura e suas modalidades de apresentações 
descritas nos itens 2.1.1.1 e 2.2.1.1, o apresentador deverá se responsabilizar 
pelos recursos necessários. 
 
10.2 O conteúdo da apresentação deverá corresponder ao que foi informado no 
resumo, podendo conter informações complementares que sejam relevantes ao 
entendimento dos ouvintes.  
 
10.3 O apresentador terá 10 (dez) minutos para expor seu trabalho. 
 
10.4 O apresentador deverá, preferencialmente, estar acompanhado de seu 
orientador ou de um representante por ele designado. 
 
10.5 O apresentador que não comparecer à sessão de apresentação não fará 
jus ao certificado do evento. 
 
10.6 O registro da presença do apresentador e de seu respectivo orientador 
será feito pela banca mediadora. 



 
10.7 O debate e questionamento da banca mediadora e integrantes da sessão 
dar-se-á ao final de todas as apresentações. 
 
 
11 CERTIFICADOS 
  
11.1 Os certificados eletrônicos serão fornecidos para os apresentadores, 
ouvintes, monitores de sala, membros das bancas mediadoras e membros da 
comissão organizadora, desde que devidamente registrados no sistema do 
evento.  
 
11.2 Os dados constantes no certificado corresponderão aos registrados no 
momento da inscrição. Portanto, sob hipótese alguma, estes dados poderão 
ser alterados após a homologação da inscrição. 
 
11.3 Os certificados serão obtidos no endereço www.furg.br, conforme 
orientações enviadas ao participante da MPU pelo e-mail cadastrado no 
momento da inscrição. 
 
 
12 ANAIS  
 
12.1 Os trabalhos aceitos e apresentados na Mostra de Produção Universitária 
serão divulgados nos Anais, disponíveis no endereço www.mpu.furg.br. 
 
  
13 COMISSÕES E BANCAS 
 
13.1 Comissão organizadora 
 
A comissão organizadora da Mostra de Produção Universitária será designada 
pela Reitoria e composta por docentes, discentes e técnicos administrativos em 
educação da FURG. Esta comissão atuará no planejamento, coordenação, 
logística e execução de todas ações relacionadas ao evento. 
 
13.2 Bancas mediadoras 
 
As bancas mediadoras serão compostas por docentes, técnicos administrativos 
em educação e discentes de pós-graduação, de reconhecida competência na 
área de conhecimento dos trabalhos inscritos e terão a função de mediar as 
sessões de apresentação. Estes membros serão indicados pela comissão 
organizadora do evento, sendo que os discentes de pós-graduação deverão se 
inscrever em período indicado no cronograma e serão escolhidos segundo 
disponibilidade de horário e área do conhecimento. Os docentes e técnicos 
administrativos em educação serão escolhidos de acordo com a área do 
conhecimento, sendo obrigatória a participação dos contemplados com bolsa 
no período a que se dedica a edição da MPU. 
 

http://www.furg.br/
http://www.furg.br/


 

14 OFICINAS  
 
14.1 As oficinas têm o propósito de estimular a troca de saberes em um espaço 
onde a comunidade acadêmica e demais interessados possam trazer suas 
experiências e estudos nos diferentes campos do saber, buscando fomentar 
processos educativos interdisciplinares.  
 
14.2 Poderão propor as oficinas docentes, discentes, técnicos administrativos 
em educação ou agentes da comunidade, inclusive integrantes de coletivos, 
pontos de cultura e professores da rede básica, entre outros. 
 
14.3 Para a realização das oficinas será disponibilizado somente o espaço 
físico devendo o proponente se responsabilizar pelos materiais necessários 
para a mesma.  
 
14.4  As oficinas  poderão ter de 2 (duas) a 4 (quatro) horas de duração.   
 
14.5 Os interessados em ministrar as oficinas deverão inscrever a proposta 
junto ao sistema eletrônico de inscrições da FURG, "www.sinsc.furg.br"em 
chamada específica a ser publicada no site da FURG. 
 
14.6 Para apresentar a proposta, o proponente deve prever uma ementa, 
objetivo e número de vagas. 
 
14.7 A comissão organizadora da MPU avaliará a viabilidade e relevância das 
propostas.  
 
14.8 Os interessados em participar das oficinas devem se inscrever em período 
definido no cronograma.  
 
 
15 EQUIPE DE APOIO  
 
 
15.1 Monitores de sala e auxiliares de secretaria 
 
Os candidatos a monitor de sala e auxiliar de secretaria deverão se inscrever 
em período indicado no cronograma e serão selecionados pela comissão 
organizadora de acordo com as informações de disponibilidade constantes na 
ficha de inscrição. Os monitores/auxiliares serão responsáveis por dar apoio 
técnico à comissão organizadora e às bancas mediadoras nas sessões em que 
forem designados. 
 
 
16 DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
16.1 Todas as etapas da Mostra de Produção Universitária serão realizadas 
por meio do sistema eletrônico do evento e será de inteira responsabilidade do 

http://www.sinsc.furg.br/


apresentador e de seu orientador o acompanhamento de todas as etapas do 
processo. 
 
16.2 A comissão organizadora não se responsabilizará por mensagens não 
recebidas pelo destinatário decorrentes de endereço eletrônico incorreto ou 
desatualizado, controle de spam ou problemas técnicos de qualquer natureza. 
 
16.3 Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações devem ser encaminhadas 
à comissão organizadora unicamente pelo canal de comunicação oficial da 
MPU: mpu@furg.br.  
 
16.4 Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela comissão 
organizadora do evento. 
 
 
17 CRONOGRAMA 
 

Período Atividade 

13/07 a15/08/2015 Inscrição de trabalhos 

13/07 a 21/10/2015 Inscrição de ouvintes 

28/09 a 06/10/2015 Inscrição para oficinas 

13/07 a 17/08/2015 Período de ciência do orientador 

19/08/2015 Homologação dos trabalhos inscritos 

19/08 a 31/08/2015 Período de avaliação dos trabalhos 

Até 04/09/2015 Período para envio dos resumos com pendência 

Até 10/09/2015 Re-avaliação dos trabalhos com pendência 

Até 30/09/2015 Prazo para pagamento do boleto 

Até 10/10/2015 Lista preliminar dos trabalhos a serem apresentados 

11/10/2015 Período de Recurso 

14/10/2015 Lista final dos trabalhos a serem apresentados 

26/10 a 29/10/2015 Realização da 14ª MPU 

 
 
 

Rio Grande, 07 de julho de 2015. 

 

 

 

Comissão Organizadora da 14ª Mostra da Produção Universitária 

mailto:mpu@furg.br

