
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE CULTURA

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019/PROCULT/UFCA

CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS A COMPOR ANAIS
DO I FESTIVAL UFCA DE CULTURA E II COLÓQUIO OBSERVATÓRIO CARIRI

A Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri (PROCULT/UFCA) torna
pública  chamada para  publicação de trabalhos para  compor  Anais  do  I  Festival
UFCA de Cultura e II Colóquio Observatório Cariri.

1. DO OBJETO
1.1 Esta  Chamada  Pública  destina-se  aos  programas  e  projetos  de  cultura,
vinculados  à  Pró-Reitoria  de  Cultura  da  Universidade  Federal  do  Cariri,  que
apresentaram trabalhos no I Festival UFCA de Cultura e no II Colóquio Observatório
Cariri.

2. DAS SUBMISSÕES DE TRABALHO

2.1 As submissões de trabalho deverão ocorrer no período de 09/12/19 a 27/12/19.

2.2 Cada programa/projeto de cultura deverá inscrever apenas 01 (um) trabalho. Se
ocorrerem  submissões  duplicadas  por  parte  de  algum  programa/projeto,  será
considerada válida a última realizada.

2.3 As submissões deverão ser realizadas por meio de formulário on-line, disponível
no seguinte link: https://tinyurl.com/rrknzfk, quando deverão ser anexados o resumo
expandido e o Termo de Aceite de Publicação.

2.4 O  trabalho  deverá  ser  elaborado  pelo(a)  coordenador(a)/tutor(a),  bolsistas  e
membros voluntários do programa/projeto,  em formato de  resumo expandido, e
deverá  conter  entre  4  e  6  páginas,  incluídas  as  referências  bibliográficas,  em
formato  A4,  fonte  Arial,  tamanho  12,  margens  superior/esquerda  3,0  cm  e
inferior/direita 2,0 cm, espaçamento entre linhas de 1,5, alinhamento justificado, e
apresentando  introdução,  metodologia,  resultados,  considerações  finais  e
referências  bibliográficas,  conforme  modelo  disponibilizado  nos  canais  de
comunicação da UFCA.

https://tinyurl.com/rrknzfk


3. DO CRONOGRAMA

Divulgação da Chamada Pública 09/12/19

Período de submissão de trabalhos 09/12/19 a 27/12/19

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Os trabalhos serão avaliados por Comissão Científica instituída pela Pró-Reitoria
de Cultura, que terá autonomia para vedar trabalhos que apresentem plágio.

4.2  O  Anais  será  publicado  em  formato  de  e-book,  com  ISBN  devidamente
registrado  na  Biblioteca  Nacional,  e  será  amplamente  divulgado  em  meios
adequados,  a  fim  de  se  promover  o  amplo  acesso  à  produção  científica
desenvolvida pelos programas e projetos de Cultura da UFCA.

Juazeiro do Norte, 09 de dezembro de 2019.

José Robson Maia de Almeida
Pró-Reitor de Cultura

Siape 1764691


