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1 CONGREGA URCAMP 2K20.

O CONGREGA on-line 2k20 foi criado para atender as demandas do
Projeto de Pesquisa Instituciconal da Urcamp, devido a Pandemia Covid-19,
para a divulgação de trabalhos acadêmicos que envolvem o ensino, a pesquisa
e a extensão em Mostras de Iniciação científica (Ensino Médio e Superior),
Mostra de Projetos Comunitários, de Extensão e Integradores e Jornada de Pósgraduação evidenciando assim a contribuição científica da URCAMP para a
Região da Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, juntamente com
instituições co-partícipes e internacionais.
Tem como objetivo promover o conhecimento sobre vários aspectos
culturais, inovadores, tecnológicos e sustentáveis no Bioma Pampa para atuar
na resolução de problemas ambientais, na Educação, na Tecnologia, na
promoção do potencial turístico, na valorização do patrimônio histórico e cultural,
bem como estabelecer a integração do conhecimento técnico científico para a
comunidade acadêmica em geral. A integração das escolas de Ensino
Fundamental e Médio e do Ensino Superior da Urcamp enriquece a produção de
conhecimento técnico, científico e profissionalizante na região fazendo com que
a instituição cumpra o seu papel com a comunidade.
•

A 16ª Jornada de Pós-Graduação e Pesquisa

•

A 16ª Mostra de Iniciação Científica

•

A 14ª Mostra de Projetos Comunitários, de Extensão e integradores,

•

A 14ª Mostra de Iniciação Científica Júnior

•

As Oficinas
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1.1 PROGRAMAÇÃO

Data

Horário
de
início

Horário
de
término

Local

Conteúdos
programáticos

Professor(a)

Museus
SEGUNDA
26
de
outubro de
2020

TERÇA
27
de
outubro de
2020

QUARTA
28
de
outubro de
2020

19:00

20:00

19:50
Google Meet

Exposições
Online
- MIC e oficinas
(youtube e web)

Google Meet

Manhã –Mostra
de Projetos de
Extensão,
Integradores e
comunitários
(Web)
Tarde
–
Oficinas – MIC
(Web)
Noite - Mostra
de
Pósgraduação
(Web)

22:00

09:00

12:00

13:30

17:00

19:00

20:30

13:30

17:00
Google Meet

18:00

19:00

14:00

15:00
Yutube

QUINTA
29
de
outubro de
2020

Tarde - MIC JR
(youtube)
Encerramento
Com a Mostra
de Iniciação Jr –
PREMIAÇÃO

Lize Helena
Cappellari

Paula lemos

Clarisse
Ismério

Susi
Barcellos

Dra. Denise
Gigante

15:00

16:00

16:00

17:00

Dr. Willian
Peres

19:00

20:00

Palestrante 3

20:00

21:00

SAÚDE

Vera
Bortolini
Guilherme
Bragança
Paula Lemos

Anabela

EDUCAÇÃO
21:00

22:00

Dra. Lúcia M.
M. Giraffa
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Palestrante 2
Palestrante 3

14:00
SUSTENTABILIDADE

15:00
SEXTA
30
de
outubro de
2020

16:00

Sigmundo
Preissler

19:00
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

20:00
21:00
14:00
TARDE

Marcos Borba
“O caso do Alto
Camaquã”
Mercur
Natura

Palestrante 2
Palestrante 3

SUSTENTABILIDAD
E

15:00

Marcos Borba “O caso do Alto Camaquã”
Mercur
Natura

16:00
30.10

Sigmundo Preissler
19:00
NOITE

20:00

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Palestrante 2
Palestrante 3

21:00

1.2 LINK PÁGINA DO EVENTO
https://www.urcamp.edu.br/pesquisa-e-extensao/congrega-2k20
INSCREVA-SE:
https://inscricoes.eventos.urcamp.edu.br/registration
Modelos
e
templates:
https://www.urcamp.edu.br/pesquisa-eextensao/congrega-2k20/orientacoes-modelos-e-templates

1.3 INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO
Inscrições até a data do evento através do sistema de eventos e submissão
até 11 de setembro.
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1.4 VALORES

1.5 ORIENTAÇÕES DA 16ª JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
1 - Trabalhos científicos produzidos na Pós-graduação ou em projetos de
pesquisa fruto de editais;
2 - Os autores proponentes dos trabalhos são pesquisadores, professores,
profissionais e alunos de pós-graduação. Alunos da graduação podem participar
como coautores, se estiverem envolvidos em grupos e projetos de pesquisa;
3- O trabalho deverá ter um (1) autor e até seis (6) coautores;
4 - O formato do trabalho é resumo expandido (ver template);
5 - A publicação do trabalho aprovado está condicionada à apresentação;
6 - Apresentação do trabalho será conforme área do CNPq, via sala do google
meet;
7- Cada apresentação terá no máximo 15 minutos.
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1.6 ORIENTAÇÕES MOSTRA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE
EXTENSÃO
Poderão participar da Mostra de Projetos Comunitários, de Extensão e
Integradores:
1. docentes e discentes da graduação, da pós-graduação, da extensão e do
ensino médio;
2. segmentos do meio educacional, científico e cultural;
3. empresas;
4. pesquisadores regionais;
5. fomentadores de projetos comunitários e de responsabilidade social;
6. clubes de serviço.

São considerados Projetos Comunitários:
I – projetos desenvolvidos na comunidade;
II – projetos com responsabilidade social que possam servir de exemplo e
estímulo para a criação de novas propostas nesse contexto.
São considerados Projetos de Extensão:
I – Os projetos que proporcionam uma relação de interação, intercâmbio,
transformação mútua e de complementaridade recíproca entre as diferentes
áreas do conhecimento e os diferentes segmentos da sociedade, viabilizando
uma relação transformadora entre a Universidade/Instituições e Sociedade.
São considerados Projetos Integradores
I – O Projeto Integrador compreende o planejamento, a investigação e a
resolução de uma situação problema para contextualização dos conhecimentos
teóricos e práticos. Tem por objetivo expor para comunidade acadêmica o
desenvolvimento, empreendedorismo e inovação dos trabalhos desenvolvidos
nos cursos de graduação.
1.7 ORIENTAÇÕES MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A 16ª Mostra de Iniciação Científica propõe-se a divulgar os resultados da
produção técnico-científica de estudantes de nível técnico e graduação que
desenvolvem atividades de pesquisa, bem como contribuir para a formação de
recursos humanos nesta área.
Poderão participar da Mostra de Iniciação Científica do CONGREGA URCAMP
2020:
Discentes – como autor principal e coautor, alunos de Graduação da URCAMP
ou de outras instituições de nível técnico e superior.
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Docentes e pesquisadores – como orientador ou coorientador; profissionais de
nível técnico e superior como coautores. O número máximo de participantes por
trabalho inscrito deverá ser de 1 (um) autor, mais 4 (quatro) coautores e 1 (um)
professor orientador (obrigatório) ou 1 (um) autor, mais 3 (três) coautores, mais
1 (um) professor coorientador (opcional) e 1 (um) professor orientador
(obrigatório).
O participante poderá inscrever até dois (02) trabalhos como primeiro
autor, todavia, poderá constar como coautor de quantos trabalhos forem
justificados pela sua contribuição científica.
Avaliação dos trabalhos: Os trabalhos recebidos serão encaminhados à
Comissão Técnico-Científica sem a identificação dos autores, e serão avaliados
por uma banca de avaliadores na condição de duplo cego.
A avaliação dos trabalhos ocorrerá de acordo com os seguintes requisitos:
1.
Adequação às normas do Evento;
2.
Relevância do tema;
3.
Adequação metodológica;
4.
Adequação e coerência entre problematização, objetivos, metodologia
do trabalho e resultados atingidos e/ou esperados;
5.
Clareza e redação (normas da língua em que foi submetido).
A Mostra de Iniciação Científica do Congrega URCAMP 2020 premiará
as Linhas de Pesquisa vinculadas às grandes áreas do CNPq, através de
certificados

1.8 ORIENTAÇÕES MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR

1 - Trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas escolas de Ensino
Fundamental (8º e 9º anos), Médio e Técnico de estudantes em processo de
iniciação
científica
2 - Os autores proponentes são discentes do Ensino Médio e séries finais do
Ensino
Fundamental
com
orientação
de
um
professor.
3- O trabalho deverá ter um (1) autor e até seis (6) coautores entre estes o
orientador;
4 - O formato do trabalho é em resumo simples (ver template);
5 - A inscrição do trabalho será conforme área do CNPq;
6 - A publicação do trabalho aprovado está condicionada à apresentação do
vídeo no YouTube
7- Cada apresentação terá no mínimo 3 e no máximo 10 minutos.
8 - A premiação da 14ª Mostra de Iniciação Científica Júnior terá 1 bolsa de
estudos (100%), 1 bolsa (50%) e 1 bolsa para o Ensino a Distância (EAD), além
de certificados para os alunos destaque até terceiro lugar de classificação por
nota dos trabalhos que obtiverem média superior a 9,0 (nove) nas
avaliações web e de apresentação em vídeo.
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1.9 ORIENTAÇÕES OFICINAS
As oficinas constituem-se em uma excelente oportunidade dos
ministrantes demonstrarem, de forma dinâmica e objetiva as habilidades,
conhecimentos e competências que possam ser assimilados pelos participantes
em um curto espaço de tempo.
As Oficinas ocorrerão de 26 à 28 de outubro, na modalidade on-line, via
google meet, sem custo para instituição, máximo de vagas 60 participantes, nas
modalidades avaliador e proponente, proposta pode ter 3 autores, 1 orientador,
1 coorientador.
As Oficinas poderão ser submetidas ao sistema do CONGREGA
URCAMP 2k20, por Profissionais ou Docentes oriundos da graduação, da pósgraduação, da extensão, do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) e do Ensino
Médio, de segmentos do meio científico e cultural, de empresas, de órgãos
pesquisadores regionais, de ONGs, de fomentadores de projetos comunitários e
de responsabilidade social e da comunidade regional.
Preenchimento obrigatório de todos o itens do formulário no sistema de
eventos. O proponente tem dois dias para editar seus dados, precisa informar
título, email, link do lattes, duração da oficina, público alvo, número máximo de
inscritos, palavras-chave, recursos necessários e telefone. Avaliação definirá se
a oficina é apta ou inapta.
As datas, horários e locais das Oficinas serão publicados no site do
evento.
É obrigatória a presença on-line do proponente (docente orientador)
quando o instrutor for um acadêmico, durante o período de execução das
Oficinas.
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2 INSCRIÇÃO EM EVENTOS
Você poderá efetuar o registro no sistema de eventos através do link:
https://inscricoes.eventos.urcamp.edu.br/registration, informando RG ou CPF,
dando continuidade ao seu cadastro caso não seja aluno da URCAMP, se for
funcionário, professor ou aluno da instituição de ensino, faça login, página inicial,
inscrição e após cadastrado para acompanhamento, sempre faça login.
Figura 1 – Tela Principal do Sistema de Eventos - Login

Se você não é da instituição, informe o CPF ou RG, data de nascimento e clique
em inscrever-se

Figura 2 – Tela registrar-se caso não seja aluno

Caso você seja da instituição, faça login na página principal e clique em nova
inscrição.
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Figura 3 – Nova inscrição

Informe o Evento e logo em seguida clique em inscrever-se.
Figura 4 – Escolha do evento
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Informe seus dados pessoais e as modalidades que deseja se inscrever.
Figura 5 – Informe seus dados

Conforme o seu nível de formação o sistema permite a participação em mais
de um evento, você poderá marcar e desmarcar.
Figura 6 – Escolha das modalidades conforme formação e escolaridade
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Informe a sua área de conhecimento e clique em salvar e avançar.
Figura 7 – Áreas de conhecimento

Após a verificação das informações inseridas no sistema, confirme sua
inscrição.
Figura 8 – Confirmação da inscrição
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3 SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Para submissão, faça login no sistema informando seu RG e seu CPF:
Figura 9 – Tela Principal do sistema de eventos

Na página inicial, clique em nova submissão:
Figura 10 – Nova submissão
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Informe o evento no qual deseja submeter trabalho
Figura 11 – Informação do subevento no qual quer enviar o trabalho

3.1 SUBMISSÃO NA JORNADA DE PÓS GRADUAÇÃO
Preencher o evento, tipo de trabalho, ler o regulamento, marcar a confirmação
e clicar em Salvar e Enviar.
Figura 12 – Tela de escolha do evento e confirmação
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Preencher com os dados do trabalho, autores 5 autores, caso tenha mais duas
pessoas, orientador, coorientador, registrar e confirmar a submissão
Figura 13 – Dados do Trabalho

Preencher os dados dos autores:
Figura 14 – Dados dos autores
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Informar área do trabalho:
Figura 15 - Grande área

Informar link do lattes:
Figura 16 – link do lattes

Informar palavras chave:
Figura 17 – Palavras-chave
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Informar Título do trabalho:
Figura 18 – informações gerais

Informar e-mail, instituição e incluir o trabalho já no template disponível na
página da URCAMP.

3.2 SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA, EXTENSÃO E
INTEGRADORES
Fazer login na página de inscrições do evento, clique em Página nova
submissão, escolha projetos comunitários de Extensão e Integradores,
acrescente o tipo de trabalho, marque a opção de confirmação, clique em salvar
e avançar.
Figura 19 – Submissão Projetos Comunitários, de Extensão e Integradores

Figura 20 – Campos a serem preenchidos
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Figura 21 - Tela de confirmação dos dados

Preencher os dados dos autores:
Figura 22 – Dados dos autores
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Informar área do trabalho:
Figura 23 - Grande área

Informar link do lattes:
Figura 24 – link do lattes

Informar palavras chave:
Figura 25 – Palavras-chave
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Informar Título do trabalho:
Figura 26 – informações gerais

Informar e-mail, instituição e incluir o trabalho já no template disponível na
página da URCAMP.

3.3 SUBMISSÃO DA MIC
Ao efetuar login na página de inscrições no evento da MIC, você clica em página inicial, nova
submissão.
Figura 27 – Tela da Página inicia Nova Submissão

Figura 28 – Dados do evento
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Figura 29 – Dados do trabalho

Preencher os dados dos autores:
Figura 30 – Dados dos autores
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Informar área do trabalho:
Figura 31 - Grande área

Informar link do lattes:
Figura 32 – link do lattes

Informar palavras chave:
Figura 33 – Palavras-chave
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Informar Título do trabalho:
Figura 34 – informações gerais

Informar e-mail, instituição e incluir o trabalho já no template disponível na
página da URCAMP.

3.4 SUBMISSÃO DA MIC Jr.
Ao efetuar login na página de inscrições no evento da MIC Jr. Você clica em página inicial, nova
submissão.
Figura 35 – Tela da Pagina inicia Nova Submissão
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Na tela de submissão da Mic Jr, incluir os dados do trabalho até o final do cadastro, clicar em
salvar e avançar.
Figura 36 – Preencher os dados do evento

Preencher todos os dados do trabalho.
Figura 37 – Incluir dados do trabalho
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Preencher os dados dos autores:
Figura 38 – Dados dos autores

Informar área do trabalho:
Figura 39 - Grande área

Informar palavras chave:
Figura 40 – Palavras-chave
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Informar Título do trabalho:
Figura 41 – informações gerais

Informar e-mail, instituição e incluir o trabalho já no template disponível na
página da URCAMP.

3.5 SUBMISSÃO DE OFICINAS
Figura 42 – Submissão de Oficinas

Informar dados da área de conhecimento, dados do trabalho, arquivo já no
template, sem os nomes para a avaliação.
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Figura 43 – Dados do trabalho marcar oficina e informações gerais dos campos

Informe a instituição, número de vagas, público alvo da oficina, recursos
necessários de som, vídeo, slides, telefone, melhor turno para a realização da
oficina, salvar e avançar.

2

Para finalizar, informe os dados do proponente e demais envolvidos na Oficina,
salve, finalize e confirme o envio, 1 proponente + 2 autores, orientador e
coorientador caso tenham dois professores envolvidos.
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4 EDIÇÃO DO TRABALHO
Para editar o trabalho submetido, faça login na página de eventos:
https://inscricoes.eventos.urcamp.edu.br/ e clique em submissões, logo após
localize o trabalho e clique no olho para visualizar, na caneta para editar e na
lixeira para excluir o trabalho.
Figura 44 – Edição do trabalho

Ao clicar na Edição do trabalho você poderá alterar cada campo
Figura 45 – Edição do campo
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Para edição do campo:
Figura 46 – Edição do campo
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5 AVALIAÇÃO E STATUS DO TRABALHO
Para acompanhar o status do trabalho submetido, Acesse o
link: https://inscricoes.eventos.urcamp.edu.br, faça seu login e acesse
submissões
Figura 47 Acompanhar Submissões
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6 EMISSÃO DE CERTIFICADO
Para a emissão do seu certificado:
Acesse o link: https://inscricoes.eventos.urcamp.edu.br, faça seu login e acesse inscrições
Figura 48 – Tela Inscrições

Clique na imagem do olho, em ações, no evento Congrega

Figura 49 – Tela escolha evento e a ação

Clique na guia eventos - Baixar Certificado.
Figura 50 – Tela Baixar certificado

