
PERGUNTAS FREQUENTES

1) Quem poderá participar do ENEPEX 2019?

O evento será aberto ao público em geral, inclusive a pessoas externas à UFGD e à UEMS, entre alunos da

graduação e  da pós-graduação,  professores,  técnicos-administrativos e  profissionais  da iniciativa privada,  bem

como para pessoas que não apresentarão trabalhos (ouvintes).

2) Onde será realizado o ENEPEX 2019?

Entre os dias 3 e 16 de setembro a UEMS desenvolverá programações locais em suas respectivas unidades,

realizando palestras e sessões de pôster em seus múltiplos campi em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. A etapa

concentrada do evento ocorrerá entre os dias 18 e 19 de setembro que inclui a abertura oficial e sessões de pôster,

será no Auditório Central da UFGD, localizado na Rodovia Dourados - Itahum, Km 12, Cidade Universitária. 

3) Como inscrever-se no ENEPEX 2017? E como submeter trabalhos?

Para realizar a inscrição basta acessar o menu “inscrições” > “clique aqui”. Adiante, para submeter o trabalho

no even 3, basta acessar o menu “submissões” > “submeter”.

4) Haverá taxa de inscrição?

Não,  o  evento  será  inteiramente  gratuito  e  contará,  inclusive,  com  emissão  de  certificado  (palestras  e

apresentação de trabalhos).

5) Quais são as normas para o trabalho escrito? 

O trabalho escrito deverá observar as normas previstas no menu “normas e modelos”,  conforme modelo

disponível para download, e será restrito ao formato de resumo simples (01 página).

6) Quais são as normas para o pôster (banner)?

O modelo do pôster (banner) está disponível para download no menu “normas e modelos”. Para facilitar a

visibilidade de suas informações, sugere-se uma atenção para a escolha da fonte, da cor de fundo e do tamanho de

imagens, figuras ou gráficos.

7) Como serão as apresentações dos trabalhos?

Os trabalhos serão apresentados exclusivamente na forma de pôster (banner) no saguão do Auditório Central

da UFGD em datas data e horários a serem divulgados em momento oportuno, ressalvando-se as sessões de pôster

(banner) que serão realizadas nos campi da UEMS.

8) Quais os critérios que serão utilizados para avaliar os trabalhos?

Os principais critérios serão:  (a)  relevância  no trabalho área do conhecimento; (b)  Resultados:  clareza e

suficiência; (c) Discussão: clareza e suficiência; (d) Qualidade do texto (coerência, coesão, redação segundo a

norma culta da língua portuguesa, dentre outros); e (e) adequação às normas técnicas e do evento.

9) Haverá emissão de certificado? 

Todas as  pessoas  devidamente  inscritas  no  evento  receberão  um certificado de  participação no  mesmo,

emitido  pelo  site  no  menu  “inscrições”  >  “certificados”,  tanto  para  ouvintes  quanto  para  apresentadores  de

trabalhos, desde que a pessoa inscrita tenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades do

evento e que o trabalho tenha sido efetivamente apresentado (se for o caso). 

As pessoas que comparecerem nos dias do evento sem prévia inscrição no mesmo poderão participar de sua

programação, porém, não receberão certificado.


