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EDITAL N° 02/2012 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) Cidade, Saúde e Justiça do 
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), CIDADE Picos, Piauí, torna público o presente Edital de N°02/2012, 
referente “II Encontro do PET Cidade, Saúde e Justiça com a temática: é possível 
ser saudável na cidade de Picos?” a ser realizado os dias 25 e 26 de abril de 2012 
no novo auditório do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), na cidade de Picos, Pi.  

O evento tem por objetivos: 

I. Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos 
de graduação; 

II. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante atividades de aprendizagem de natureza coletiva e 
interdisciplinar;   

III. Adquirir conhecimentos permitindo um maior aprofundamento em áreas afins. 

 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 
 

1.1 Estarão disponíveis 250 (duzentos e cinquenta) inscrições que serão 
realizadas nos dias 18 e 19 de abril de 2012, impreterivelmente, no 
horário das 8h ás 12h e das 14h às 20h, na cidade de Picos, no Campus 
Senador Helvídio Nunes de Barros, na Universidade Federal do Piauí, na 
sala do PET (penúltima porta do corredor das coordenações);  

1.2 Fotocópia do CPF será exigida para a realização da inscrição; 
1.3 A inscrição somente será realizada pelo interessado que preencherá um 

formulário pessoal. 
 

2. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 
2.1 Formato dos trabalhos (em Pôster)  

 Trabalhos impressos a serem entregues no PET com o seguinte 
formato: Times New Roman; tamanho 12; até 500 caracteres (com 
espaço); espaçamento 1,5; em parágrafo único, sem tópicos, 
apresentar título no inicio do trabalho. 

2.2.  Trabalhos relatando projetos de Extensão ou Pesquisa que se 
relacionem com o tema do Encontro: “É possível ser saudável na cidade 
de Picos?”.  

2.3. Podem se inscrever projetos em andamento ou concluídos. 

2.4. Os Pôsteres selecionados devem ter o tamanho 1,17 m por 0,90 cm, que 
ficaram expostos no pátio do Campus SHNB durante o período da tarde 
do dia 26/04/2012. 
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2.5. Pelo menos um autor deve ficar disponível durante o horário das 14hs às 
15hs30min, para esclarecimento dos ouvintes que tiverem duvidas ou 
contribuições para dar aos trabalhos. 

2.6. O número de autores máximo permitido é de 3 (três). Cada pessoa só 
poderá inscrever até dois trabalhos. 

2.7 Os critérios de seleção dos trabalhos serão: 

 Pertinência à temática do Encontro; 

 Clareza na organização das ideias; 

 Trabalhos que contenham a exposição dos objetivos, metodologia, 
pressupostos teóricos e conclusões (mesmo para trabalhos em 
andamento). 

2.8. O resultado da seleção de trabalhos será dia 23/04, pela manhã, no PET. 
2.9. Os pôsteres selecionados devem conter títulos em negrito; nome(s) do(s) 
autor(es); resumo do trabalho; introdução teórica; objetivos; metodologias; 
resultados e análise de dados (quando houver); conclusões e referências 
bibliográficas. 
2.10. No dia da exposição dos pôsteres, o(s) autor(es) deve(m) procurar o 
PET para localizar onde seu trabalho deverá ficar exposto. 
2.11. A submissão do trabalho deve ser feita junto com a inscrição do 
discente no Encontro, ou seja, o resumo do trabalho. 
 
3. DO CRONOGRAMA: 

3.1. No dia 25/04/2012 se dará a abertura do encontro das 17hs30min às 
19hs com a realização do cadastramento no Encontro, posteriormente, será 
realizada a abertura oficial com explanação dos objetivos do evento e dando 
continuidade ocorrerá a mesa-redonda com os palestrantes dos cursos de 
Administração, Enfermagem, História e Nutrição. 

3.2. O segundo dia do evento ocorrerá no dia 26/04/2012 a partir das 14hs às 
15hs30min com exposição dos trabalhos inscritos no evento e terá 
continuidade às 19hs no auditório do Campus SHNB com a exposição dos 
trabalhos realizados pelos acadêmicos que integram o PET Cidade, Saúde e 
Justiça. 

4. DOS CASOS OMISSOS 

4.1. Os casos omissos deste edital serão avaliados pela Coordenação local 
do Programa de Educação Tutorial. 

Picos, 12 de abril de 2012. 
 
 
 

Profª. Msc. Janille Maria Lima Ribeiro. 
Tutora do Programa de Educação Tutorial (PET) 

Cidade, Saúde e Justiça 


