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VII Encontro Unificado da UFPB 

Educação para a Democracia: desafios para o fortalecimento do 

ensino, pesquisa e extensão da UFPB 

18 a 22/11/2019 Campus I e IV 

 

 

3º Encontro Institucional de Pós-Graduação – III ENIP da UFPB 

 

 

Tema: "Conhecimento, Inovação e Internacionalização" 

 
Coordenação Geral:  

 

Profa. Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa – Pró-Reitora da PRPG 

Profa. Márcia Batista da Fonseca – Coordenadora da CAAPG-PRPG 

 

Equipe da PRPG na Coordenação Geral do III ENIP:  

 

Servidores: Márcia Cardoso de Souza; Rubem Alves, Eliana Bezerra e Jéssica Marinho. 

Apoio: Priscila Rodopiano e Emerson Barbosa; 

 

Coordenação Científica: 

 

 

GT1 Internacionalização  

(Campus I) 

21.11.2019 

Prof. Drº. Henry Iure de Paiva Silva 

Prof. Drª. Márcia Batista da Fonseca  

Profª Drª  Ana Berenice Peres Martorelli 

GT2 Inovação 

(Campus I) 

21.11.2019 

Prof. Drº.  Aléssio Tony Cavalcanti 

Profª Drª. Carla Calixto da Silva 

Drº Cleverton Rodrigues Fernandes  

GT3 Conhecimento 

(Campus I) 

21.11.2019 

Profª Drª  Duína Mota de Figueiredo Porto  

Prof.  Drª  Ana Paula Pintado Wyse 

Prof. Drº.  Ricardo Dias de Castro 

(Campi II e III) 

05.12.2019 
Prof. Drº. Alexandre Paiva da Silva 

Prof. Drº.  Renaldo Tenório de Moura Júnior 
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1. Apresentação 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) torna pública a realização do III 

ENCONTRO INSTITUCIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (III ENIP). Esta edição 

será dedicada ao tema "Conhecimento, Inovação e Internacionalização", inserido na 

programação do Encontro Unificado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB. 

O III ENIP acontecerá nos dias 21 e 22/11/2019, Capus I , em João Pessoa e 05.12.19 

no Campus II em Areia, e envolve diretamente os Programas de Pós-Graduação, 

acadêmicos ou profissionais.  

 

2. Objetivos 

 

a) reunir alunos e professores da pós-graduação stricto sensu da UFPB, com 

afinidades temáticas em projetos com grau de internacionalização e /ou 

inovação,  para que, reunidos em Grupos de Trabalho (GTs), sejam apresentadas 

sob a forma de artigos, as pesquisas resultantes de convênios e parcerias 

internacionais (cotutela, doutorado sanduiche, missões de pesquisa e estudo ou 

outra); 

b) gerar um mapeamento interno dessas pesquisas; 

c) estimular os eixos temáticos do Projeto de Internacionalização da UFPB e o 

projeto PrInt; 

d) Estimular a apresentação de trabalhos que envolveram a criação de patentes, que 

apresentem desenvolvimento tecnológico; 

e) Discutir as inovações no campo do conhecimento dentro da pós-graduação da 

UFPB. 

 

3. Vagas 

 

Serão aprovados para apresentação no III ENIP todos os trabalhos de discentes da pós-

graduação stricto sensu que sejam oriundos de programas ou parcerias internacionais, 

discutam temas ligados em inovação e/ou apresentem patentes e discutam as novas 

metodologias da educação. 

 

 

4. Público Alvo, por ordem de prioridade e quantidade de vagas 

 

a) Estudantes dos Programas de pós-graduação stricto sensu da UFPB que 

desenvolvam pesquisas inseridas em projetos ou programas com instituições 

estrangeiras. 
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b) Estudantes dos Programas de pós-graduação stricto sensu da UFPB que 

desenvolvam pesquisas inseridas em projetos que priorizem inovações 

tecnológicas. 

 

 

5. Inscrição 

 

As inscrições para a apresentação de trabalhos estarão abertas no período de 01 a 20 de 

outubro de 2019 e deverão ser realizadas pelo site 

https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/ENIP2019 disponível até o dia 30 de 

outubro às 23h59min.  

 

As inscrições serão realizadas pelo participante mediante o preenchimento e envio da 

Ficha de Inscrição, preenchida on line, anexando arquivo contendo título do trabalho, 

nome do(a) autores (as) e coautores (as) de instituição estrangeira (a), palavras-chave e 

resumo, em português e em inglês, tudo de acordo com as normas estabelecidas nesta 

convocatória.  

O(a) candidato(a) deve ainda indicar o Grupo Temático (GT) no qual inscreve o seu 

trabalho e a pesquisa internacional na qual o seu trabalho se desenvolve. 

 

A lista final dos aprovados e respectivos GTs será publicada no site da PRPG. 

 

O trabalho completo deverá ser encaminhado pelos autores, também on line, no link 

acima, até o dia 10 de novembro de 2019. 

 

6. Submissão de trabalhos 

 

6.1 Cada participante encaminhará inicialmente um resumo do seu trabalho para análise 

pela Comissão Científica do III ENIP. 

 

6.2 Caso obtenha aprovação pelo resumo, o participante deverá encaminhar o trabalho 

completo e realizar a apresentação ORAL do mesmo durante o III ENIP (21 e 

22/11/2019, em João Pessoa), perante Banca Avaliadora, em dia, horário e local, 

publicados no site da PRPG (www.prpg.ufpb.br). Conferir essas indicações no site, no 

dia 10 de novembro de 2019. 

  

6.3 Os trabalhos completos que receberem recomendação da Banca Avaliadora serão 

objeto de publicação. Cada GT corresponderá a um livro, organizado pelos docentes da 

Banca Avaliadora, contendo a apresentação da obra e a organização dos textos sob a 

forma de capítulos, cujo conteúdo será de inteira responsabilidade dos autores, 

devidamente revisados pelo orientador/coordenador, que pode publicar em coautoria. 

 

7. Grupos Temáticos (GTs)  

https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/ENIP2019
http://www.prpg.ufpb.br/
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Os trabalhos inscritos para o III ENIP estarão distribuídos nos GTs elencados no Anexo 

I (que especifica os programas de pós-graduação que podem fazer parte dos GTs), sendo 

fundamental a classificação do trabalho por área temática ou grupo de trabalho mais 

pertinente. 

Na inscrição, pode haver indicação para até 2 GTs, por ordem de preferência temática.  

 

 

 

 

O Comitê Científico, atendendo à distribuição equitativa dos trabalhos nos GTs, assim 

como à aderência temática, pode remanejar o produto para GT diferente do indicado 

pelo participante. 

 

GT 1 Internacionalização  

 

A internacionalização na UFPB pode ser concebida 

como a articulação da dimensão internacional, 

intercultural e global do ensino e pesquisa na pós-

graduação, com vistas a aumentar a colaboração 

que a universidade pode oferecer à sociedade, 

como resultado da produção de conhecimento 

gerado por ações baseadas na cooperação 

internacional. Serão classificados neste GT, todos 

os trabalhos aprovados que puderem comprovar 

grau de internacionalização na pesquisa. 

GT 2 Conhecimento O conhecimento novo propicia, através da sua 

aplicação prática e inovadora, a geração de 

produção e renda. A geração de conhecimento 

exige planejamento adequado, políticas públicas de 

fomento e emprego de recursos. Este GT pretende 

discutir as tecnologias no campo da educação 

dentro da pós-graduação da UFPB. 

GT 3 Inovação 

 

O principal parâmetro de medida do grau de 

inovação é a obtenção de patentes de invenção. O 

maior desafio da UFPB atualmente é gerar 

inovações tecnológicas capazes de propiciar, à 

nossa produção, valor econômico agregado e 

competitividade nos mercados internacionais. Este 

GT tem como objetivo estimular a apresentação de 

trabalhos que envolveram a criação de patentes, 

que apresentem desenvolvimento tecnológico. 

 

8. Apresentação dos Trabalhos 

Cada participante somente poderá apresentar um resumo, podendo fazer parte de outro 

trabalho, na qualidade coautor. 
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8.1. Comunicação Oral:  

a) Deverá ser realizada pelos autores (até 2), no tempo abaixo estabelecido;  

b) Duração: 10 minutos para apresentação; 

c) A exposição poderá ser realizada em powerpoint.  

 

9. Publicação  

 

Os trabalhos selecionados por seus resumos serão apresentados no respectivo GT 

durante o III ENIP por pelo menos um dos autores. Somente os trabalhos 

apresentados oralmente serão publicados. 

 

9.1. Capítulos de livro/Artigo: Contendo até 20 páginas no formato A4 com 03 

cm de margem de cada lado, no editor de texto Word for Windows digitado em 

fonte Arial tamanho 10, espaçamento entre linhas de 1,5.  

♦ Estrutura do Artigo: Identificação com título e autor(es), Resumo, 

Palavras-chaves (três), Introdução, Descrição metodológica, Resultados, 

Conclusão e Referências.  

 

9.2. Resumo: Contendo entre 1.500 e 3.000 caracteres no formato A4 com 03 cm 

de margem de cada lado, no editor de texto Word for Windows, digitado em 

fonte Arial tamanho 10, espaçamento entre linhas de 1,5, sem parágrafos.  

♦ Estrutura do Resumo: Identificação com título e autor(es), Palavras-chave 

(três), Corpo do Resumo com breve descrição do trabalho desenvolvido 

(introdução, objetivos, descrição metodológica, resultados e conclusão).  

 

9.3. Identificação do Trabalho (Artigo ou Resumo): na 1ª linha deverá constar o 

título do trabalho em letra maiúscula, em negrito e centralizado; na 2ª linha o 

nome dos autores e coautores na sequência: nome, sobrenome (sem 

abreviações), usando letras maiúsculas e minúsculas. Especificar ao lado do 

nome dos participantes o número correspondente a: (1) autor, (2) orientador. 

Na 3ª linha identificar o Centro, Departamento e o Programa de Pós-Graduação 

ao qual o projeto está vinculado. Espaçamento entre linhas simples e 

alinhamento centralizado. 

 

10. Certificados  

 

Será emitido online um certificado por trabalho apresentado, contendo título e nomes 

dos autores, na mesma sequência constante do trabalho.  

 

11. Avaliação 

 

11.1 Comitê de Avaliação Científica do III ENIP (resumos encaminhados). Comporão o 

Comitê de Avaliação Científica, para homologação das candidaturas inscritas, docentes 

vinculados aos Programas de Pós-graduação da UFPB. 
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11.2 Bancas Avaliadoras dos Grupos Temáticos 

Os trabalhos completos serão apresentados perante Bancas Avaliadoras, compostas por 

professores dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba 

objeto desta chamada, ou docentes doutores de outras Instituições, nas diversas áreas 

temáticas, observando-se os seguintes indicadores de avaliação: Apresentação, Domínio 

do conteúdo, Coerência entre objetivos propostos e os resultados obtidos, Contribuição 

acadêmico-científica do trabalho. 

Os docentes participantes serão nomeados mediante Portaria da PRPG e receberão 

Certificados de participação no III ENIP emitidos pela PRPG. 

 

As listas finais com a composição dessas Comissões, assim como a programação 

definitiva do evento, serão publicadas até um dia antes de sua realização.  

 

12. Premiação 

 

Serão premiados os melhores trabalhos de cada Grupo Temático, com menção honrosa, 

segundo a indicação das Bancas Avaliadoras de cada GT. 

Todos os trabalhos aprovados e pessoalmente apresentados por seus autores serão 

publicados no livro do GT. 

 

A publicação em edição/suporte impressa (o) fica condicionada à existência de recursos 

orçamentários para tanto. 
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13. Programação Provisória – III ENIP 

 

Campus I 

 

21.11.2019, quinta feira 

 

Manhã 

Abertura – às 8h. 

Mesa redonda sobre Internacionalização e Inovação na UFPB  

Profª Drª Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa/Profª Drª Márcia Fonseca/ Profº Drº Isac 

Medeiros/ Profº Euler Macedo 

Campus I UFPB 

Auditório do CCJ 

 

Apresentação dos trabalhos nos GTs – de 14 às 19h. 

Local: CCJ 

 

05.12.2019, quinta feira, Campus II Areia 

A divulgar. 

 

14. Outras informações 

 

Podem ser obtidas na coordenação do III ENCONTRO INSTITUCIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO, na CAAPG/PRPG, pelo fone 3216-7559, ou pelo e-mail: 

caapg@prpg.ufpb.br 

 

 

João Pessoa, 23 de julho de 2019. 

 

 

Profª Drª Maria Luiza Mayer Feitosa 

Pró-Reitora de Pós Graduação/UFPB 

 

Profª Márcia Batista da Fonseca 

Coordenadora Geral de Acompanhamento e Avaliação /PRPG 

 

 

mailto:caapg@prpg.ufpb.br

