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A coordenação eleita do mestrado PPG-ICAL para o período 2020-2022 anuncia abertura            
de convocatória interna para o envio de propostas para a mostra avançada de pesquisa do               
programa. Esta mostra é parte do Fórum permanente de pesquisa do PPG-ICAL que             
visa propiciar espaço permanente de acompanhamento das pesquisas de         
dissertação, articular as atividades das linhas linhas de pesquisa do programa e dar             
visibilidade às pesquisas em curso.  
 
Propostas de trabalhos do corpo discente 
 
Serão aceitos trabalhos na forma de pôster científico que versem sobre a pesquisa             
realizada até o momento, exclusivamente por discentes da turma de 2019. Em específico, o              
foco é a pesquisa realizada no que tange o primeiro capítulo da dissertação.             
Obrigatoriamente, o banner deve conter os seguintes elementos: título do trabalho, nome dx             
autor(x), nome de quem orienta, instituição, agência de fomento ( se for o caso), resumo,               
palavras-chave, metodologia, discussão, conclusões, referências principais.  
O banner não precisa ser impresso em cores, pode ter a dimensão e acabamento desejável               
por seu/sua autor(x), possibilitando que a atividade seja acessível e viável economicamente.            
Os arquivos dos banners deverão ser submetidos pelo site INSCREVA UNILA, no formato             
PDF, como forma de inscrição. A secretaria informará através do site e por e-mail qual o link                 
de inscrição. Serão homologadas as inscrições dos trabalhos que seguirem as regras            
descritas nesta convocatória. No dia da apresentação, é recomendável que o(x)           
orientador(x), se possível, acompanhe a mostra, juntamente ao autor(x) do trabalho, até            
mesmo para dar um retorno posterior. De igual maneira, recomenda-se que o trabalho,             
antes de ser submetido ao evento seja enviado ao orientador(a), coorientador(a) para            
sugestões, análise e seu aval ( sem caráter obrigatório). Isto também permite uma maior              
interação nas atividades de orientação em nosso programa. Orientdorxs participantes no dia            
do evento receberão certificação online posterior. 
A participação do(x) discente como expositor(x) confere certificado de apresentação no           
evento. O melhor trabalho, avaliado por banca de juradxs composta por professorxs            
convidadxs de outros programas de pós-graduação da UNILA, receberá certificação de           



menção honrosa e um vale livro de premiação, isto ocorrerá como parte do Prêmio              
professor Wolney Carvalho. 
 
Propostas de atividades de docentes  
 
No marco deste evento, docentes do programa, individualmente ou em parceria com outros             
docentes, inclusive que não façam parte do PPGICAL ou da UNILA, ou mesmo em parceria               
com mestrandxs do PPGICAL poderão propor 1) oficinas ( 1 a 3 horas) ou 2) minicursos (8                 
a 12 horas) versando sobre os seguintes temas: a) escrita acadêmica; b) normatização de              
trabalhos acadêmicos; c) tópicos em metodologias qualitativas; d) tópicos em metodologias           
quantitativas; e) pesquisa e análise documental, f) entrevistas.  
A proposta a ser encaminhada para o e-mail da secretaria do PPG-ICAL deve contemplar a)               
título; b) tipo de atividade; c) carga horária; d) datas e horários sugeridos; e) breve ementa;                
f) referências bibliográficas 
As atividades serão certificadas aos docentes proponentes e aos ouvintes ( mediante lista e              
participação em 75% das atividades desenvolvidas). 
 
 
Cronograma 
 
 

● Envio das propostas: entre 15 de fevereiro e 2 de março. 
● realização das atividades de oficina e minicursos: entre 04 e 31 de março 
● realização da mostra de banners: 30 de março 
● resultado do prêmio de menção honrosa categoria banner: entre os dias 31 de             

março e 4 de abril. 
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