
          

  

 

VII SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO  EDITAL 2019  

A Universidade Federal Fluminense realizará a Agenda Acadêmica UFF 2019, no 

período de 21 a 27 de outubro de 2019. Este evento anual tem como objetivo apresentar 

a produção acadêmico-científica desenvolvida na universidade em suas três grandes 

áreas de atuação: Ensino, Pesquisa e Extensão.    

Da Agenda Acadêmica faz parte a VII Semana de Desenvolvimento Acadêmico (VII 

SDA) da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), que tem como proposta a 

apresentação e divulgação dos estudos realizados nos projetos em desenvolvimento, 

cadastrados no Programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico 2019-2020.    

A participação na VII SDA é obrigatória para todos os professores orientadores e seus 

bolsistas associados a projetos do Programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico 

2019-2020.   

   

1) Da organização da VII Semana de Desenvolvimento Acadêmico    

A VII SDA será realizada em duas etapas. A primeira etapa ocorrerá no período de 

30/09/2019 a 04/10/2019 nas diversas unidades da UFF. A segunda etapa ocorrerá no dia 

25/10/2019, em Niterói no Campus do Gragoatá e os relatos dos projetos selecionados 

para esta etapa concorrerão ao prêmio “Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2019” 

instituído pela PROAES.   

 São membros organizadores da VII SDA:    

- Comissão Organizadora/PROAES, responsável pelo acompanhamento das 

ações da primeira etapa nas unidades e coordenação da segunda etapa no Campus do 

Gragoatá, em parceria com o Comitê Gestor da Agenda Acadêmica e com a Comissão 

Científica de cada unidade acadêmica.    

- Comissão Científica de cada unidade, que deverá ser nomeada pelo Diretor da 

unidade, com no mínimo 3 membros, sendo um deles indicado como presidente. A 

composição desta comissão deverá ser informada à Comissão Organizadora/PROAES 

até o dia 11/09/2019, pelo e-mail sdaproaes@gmail.com.   

A Comissão Científica de cada unidade é encarregada de:   

   

1.1. Organizar a recepção dos relatos dos projetos vinculados ao Programa Bolsa de 

Desenvolvimento Acadêmico 2019-2020, enviados pelos professores orientadores no 

período de 20/09/2019 a 25/09/2019 (item 2, das inscrições);   

   

1.2. Definir a logística e a forma de apresentação dos relatos (exposição oral, pôster, etc.) 

pelos bolsistas na primeira etapa da VII SDA em sua unidade, no período de 30/09/2019 

a 04/10/2019. Informar aos professores orientadores dos projetos sobre a logística e 

forma de apresentação definidas;   



          

  

   

1.3. Avaliar os relatos dos projetos, podendo ampliar o número de membros da comissão 

em situações onde a quantidade de relatos demandar um maior número de avaliadores. 

A avaliação dos relatos será feita de acordo com os critérios de pontuação discriminados 

no item 5.3;   

   

1.4. Selecionar um relato de sua unidade que participará da apresentação na segunda 

etapa da VII SDA;   

   

1.5. Encaminhar à Comissão Organizadora/PROAES da VII SDA até às 16h do dia 

09/10/2019, pelo e-mail sdaproaes@gmail.com, o relato do projeto selecionado para a 

segunda etapa, bem como uma lista com o registro de presença dos projetos participantes 

em sua unidade para elaboração dos certificados dos professores e alunos (ANEXO 3).    

   

2) Das inscrições    

De acordo com Edital de cadastramento de projetos 2019-2020 da Bolsa de 

Desenvolvimento Acadêmico - Inscrição e Seleção de Projetos, itens 4.9 e 5.6 todo 

professor orientador e seus bolsistas deverão participar da VII SDA, com a apresentação 

do(s) relato(s) do(s) projeto(s) desenvolvido(s).    

   

Todos os projetos cadastrados no Programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico 2019-

2020 que tenham bolsistas associados estarão automaticamente inscritos na VII SDA.   

Caberá ao professor orientador entregar no período de 30/09/2019 a 04/10/2019 três 

cópias impressas do relato do projeto (ver modelo no Anexo 1) à Comissão Científica de 

sua unidade, indicando um bolsista relator.   

3) Do Aluno Bolsista    

Todo aluno associado a projeto do Programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico 

2019-2020 deverá participar da VII SDA, colaborando com a elaboração do relato com 

a orientação dos professores responsáveis do projeto em desenvolvimento.   

Participarão da segunda etapa da VII SDA em Niterói no Campus do Gragoatá, no dia 

25/10/2019, todos os alunos associados ao projeto selecionado pela Comissão Científica 

da Unidade. Na oportunidade o relato será apresentado pelo bolsista designado pelo 

professor como relator.   

O deslocamento dos alunos bolsistas das unidades do interior até Niterói, para a  

apresentação do relato do projeto durante a segunda etapa da VII SDA no dia 25/10/2019, 

será providenciado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis .   

   

   



          

  

4) Dos Professores Orientadores e Colaboradores dos Projetos   

É de responsabilidade dos professores orientadores e colaboradores dos projetos:   

4.1. Acompanhar as informações da Comissão Organizadora/PROAES através do 

endereço http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis.   

4.2. Entregar à Comissão Científica da unidade três cópias impressas do relato do projeto 

indicando um bolsista relator para a apresentação do trabalho (Anexo 1) no prazo 

estipulado (item 2 - Das inscrições).    

4.3. Acompanhar a participação de seus bolsistas e a apresentação do bolsista relator na 

segunda etapa da VII SDA.   

   

5) Do relato do projeto:      

5.1) Da formatação do relato do projeto   

O relato do projeto deverá ser digitado conforme o modelo do Anexo 1, e observando a 

seguinte formatação:     

i) papel tamanho A4;   

ii) margem superior e inferior de 2 cm;   

iii) margem direita e esquerda de 2 cm;    

iv) corpo do texto do relato em uma única coluna, alinhamento justificado, em fonte Arial, 

tamanho 12; espaçamento simples entre as linhas; com no máximo 10.000 caracteres.   

v) as figuras devem ser incorporadas ao texto com tamanho compatível com as margens 

da página;    

vi) as referências devem estar no fim do relato, à esquerda, em ordem alfabética, escrita 

em fonte Arial tamanho 9, espaçamento simples.   

   

O modelo com esta formatação estará disponível na página da VII SDA 

http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis e no Anexo 1 deste edital.    

   

5.2) Da apresentação e seleção dos relatos    

Na primeira etapa da VII SDA (30/09/2019 a 04/10/2019) a apresentação dos relatos será 

realizada conforme definido pela Comissão Científica de cada Unidade de Ensino, que 

deverá avaliar e pontuar os relatos.   

Cada Comissão Científica deverá selecionar 1 (um) relato da sua unidade para 

apresentação na segunda etapa, e informar o resultado à Comissão 

Organizadora/PROAES, pelo e-mail sdaproaes@gmail.com, até 16h do dia 09/10/2019. 

(item 1 - Da realização da VII Semana de Desenvolvimento Acadêmico).    
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A Comissão Organizadora/PROAES divulgará a lista dos relatos selecionados para a 

segunda etapa na página http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis, nos endereços 

eletrônicos dos professores orientadores e dos bolsistas relatores, até 18 h do dia 

15/10/2019.   

   

A segunda etapa da VII SDA será realizada no dia 25/10/2019 em Niterói, no Campus 

do Gragoatá e constará de apresentação oral do trabalho pelo bolsista relator em tempo 

máximo de dez minutos utilizando o programa Power Point. O modelo de apresentação 

está disponível na página do evento:  http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis. A 

Comissão Organizadora/PROAES disponibilizará salas equipadas com computador e 

projetor para as apresentações.    

   

A apresentação dos relatos na segunda etapa é pública e será julgada por uma Comissão 

Avaliadora nomeada pela Comissão Organizadora/PROAES para concorrer ao prêmio 

“Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2019”. A avaliação dos relatos será feita de 

acordo com os critérios de pontuação discriminados no item 5.3.   

   

5.3) Sobre os critérios de pontuação dos relatos   

   

As avaliações pelas Comissões deverão seguir os seguintes critérios de pontuação dos 

relatos na primeira e na segunda etapa da VII SDA:   

   

i) projeto inovador com contribuições acadêmicas relevantes;  

ii) contribuição para o avanço do conhecimento científico;  

iii) conteúdo teórico adequado ao tema;   

iv) contribuição do projeto para o desenvolvimento acadêmico do 
bolsista;  

v) adequação do título ao conteúdo;   

vi) adequação da metodologia de estudo;  

vii) redação fluente e correta gramaticalmente;  
viii) capacidade de síntese na redação do relato;   

ix) domínio do conteúdo do projeto pelo aluno bolsista relator;   

x) exposição de forma clara e objetiva dos principais aspectos do relato;    

   

Cada item deverá pontuar de zero a um ponto, totalizando dez pontos. Caso haja empate 

na pontuação na avaliação dos relatos dos projetos, as Comissões são soberanas para 

decidir a forma de desempate.    

A Ficha de Avaliação, com os critérios a serem utilizados pelos avaliadores da primeira 

e da segunda etapa, também estará disponível no endereço 

http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis.   
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5.4) Sobre o prêmio Semana de Desenvolvimento Acadêmico 2019  

Na segunda etapa da VII SDA no Campus do Gragoatá no dia 25/10/2019, cada Comissão 

Avaliadora selecionará três relatos de projetos por área de conhecimento do CNPq: 

primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar.    

Os certificados de premiação serão entregues no mesmo dia da segunda etapa da VII 

SDA, dia 25/10/2019 (sexta-feira), com as orientações da Comissão 

Organizadora/PROAES. 

Os demais certificados de participação da VII SDA serão enviados por e-mail pela 

Comissão Organizadora/PROAES para os professores orientadores de cada projeto que 

ficarão incumbidos de encaminhá-los também por e-mail aos seus bolsistas.   

   

6) Disposições Gerais   

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora/PROAES.    

Outras informações estarão disponíveis na página www.uff.br e na página da PROAES 

http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudantis. 

   

Niterói, 22 de agosto de 2019.   
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ANEXO 1:  MODELO DE RELATO DO PROJETO  

  

Titulo do Projeto:   

Área temática do CNPq: (  ) C. Exatas e da Terra    (  ) C. Biológicas    (  ) Engenharias     (  ) C. Saúde         (  ) 

C. Agrárias     (  ) C. Sociais Aplicadas     (  ) C. Humanas     (  ) Linguística, Letras e Artes   
  

Professor Orientador:   

E-mail:   

Unidade de Ensino do Professor Orientador:  

Professor(es) Colaborador(es) identificado(s) no projeto:  

Aluno(s) Bolsista(s):  

Aluno Bolsista Relator:   

  

  

(Limite de 10.000 caracteres)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Referências:  

  

   



          

  

  

ANEXO 2: FICHA DE AVALIAÇÃO DOS RELATOS  

  

Titulo do Projeto:   

Área temática do CNPq: (  ) C. Exatas e da Terra    (  ) C. Biológicas    (  ) Engenharias     (  ) C. Saúde         (  ) 

C. Agrárias     (  ) C. Sociais Aplicadas     (  ) C. Humanas     (  ) Linguística, Letras e Artes  
  

Professor Orientador:   

Unidade de Ensino do Professor Orientador:  

Professor(es) Colaborador(es) identificado(s) no projeto:  

Aluno(s) Bolsista(s):  

Aluno Bolsista Relator:   

  

Critérios de Pontuação  

  

Pontuação  

(valor: de 0 a 1)  

i) projeto inovador com contribuições acadêmicas relevantes  

  
  

ii) contribuição para o avanço do conhecimento científico  

  

  

iii) conteúdo teórico adequado ao tema  

  
  

iv) contribuição do projeto para o desenvolvimento acadêmico do bolsista  

  

  

v) adequação do título ao conteúdo  

  
  

vi) adequação da metodologia de estudo  

  

  

vii) redação fluente e correta gramaticalmente  

  

  

viii) capacidade de síntese na redação do relato  

  
  

ix) domínio do conteúdo do projeto pelo aluno bolsista relator  

  

  

x) exposição de forma clara e objetiva dos principais aspectos do relato  

  
  

  

Pontuação Total  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          

  

  

  



          

  

ANEXO 3: RESULTADO DA 1ª ETAPA DA VII SEMANA DE DESENVOLVIMENTO 

ACADÊMICO 2019 

  

Unidade de Ensino: ________________________________________________________  

  

Presidente da Comissão Científica local: ________________________________________________________  

  

E-mail: ___________________________________  Telefone:__________________________________  

  

Obs: Todos os nomes preenchidos devem ser completos e sem abreviações para fins de certificação.  

  

  

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA  
  

  

E-mail  

    

  

  

  

    

    

    



          

  

  
  

LISTA DE PRESENÇA DA APRESENTAÇÃO DOS RELATOS DOS PROJETOS  

  

  

  

UNIDADE DE ENSINO:____________________________________________  

  
  
  

  

TÍTULO DO PROJETO  

  

PROFESSOR RESPONSÁVEL   

  

BOLSISTA RELATOR  

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    



          

  

  
  

    

   

 

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    



          

  

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SELECIONADO PARA A 2ª ETAPA  

  
Título do Projeto:  

  

  

Professor Responsável:  

  

  

E-mail do Professor Responsável:  

  

  

Bolsista Relator:  

  

  

E-mail do Bolsista Relator:  

  

  

  
ATENÇÃO: ENVIAR EM ANEXO UMA CÓPIA DO RELATO DO PROJETO SELECIONADO ATÉ AS 16h DO DIA 09/10/2019 

PARA O EMAIL: sdaproaes@gmail.com  

  


