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I	Circular	do	ANPOLL	Integra	
	
	
O	ENANPOLL	 é	 um	pouco	diferente	 dos	 outros	 congressos,	 pois	 é	 o	momento	 que	 os	
Grupos	de	Trabalho	(GTs)	possuem	para	apresentar	tudo	que	produziram	nos	últimos	
dois	 anos.	 Atualmente,	 a	 ANPOLL	 possui	 52	 GTs	 e,	 portanto,	 teremos	 52	 salas	 com	
apresentações	orais	e/ou	painéis	concomitantes	nos	três	dias	de	evento.	Cada	GT	possui	
suas	 próprias	 regras:	 alguns	 aceitam	 que	 somente	 os	 integrantes	 do	 GT	 apresentem	
trabalhos,	outros	aceitam	apenas	professores	Doutores,	outros	aceitam	alunos	tanto	da	
Pós-Graduação	como	da	Graduação	(geralmente	em	coautoria	com	os	orientadores).		
	
Com	o	objetivo	de	integrar	a	pesquisa	entre	a	Graduação	e	a	Pós-Graduação,	a	ANPOLL	
abre	espaço	para	apresentação	de	pôsteres	durante	o	Encontro	Nacional	da	Associação	
para	os	seguintes	estudantes:		
	

• Alunos	de	 graduação	que	participam	de	Projetos	de	 Iniciação	Científica	 (PIBIC,	
bolsistas	ou	não);	

• Alunos	de	Projetos	de	Extensão;		
• Alunos	do	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	à	Docência	(PIBID),	e	
• Alunos	 de	 Pós-Graduação	 que	 não	 são	 membros	 de	 Grupos	 de	 Trabalho	 da	

ANPOLL.		
	
A	 Comissão	 Organizadora	 do	 XXXV	 ENANPOLL	 entende	 que	 esta	 modalidade	
oportunizará	 aos	 alunos	 divulgarem	 suas	 pesquisas	 e	 serem	 prestigiados	 por	
professores	de	todo	Brasil.		
	
Apresentamos	essa	Circular	do	ANPOLL	Integra.	É	a	ANPOLL	integrando	todos	os	níveis	
da	educação.	ANPOLL	–	Conhecer	é	Humanizar.		
	
	
	



 

 

 

	
1.	MODALIDADES	DE	PARTICIPAÇÃO	
	
	
COM	APRESENTAÇÃO	DE	TRABALHO	
Alunos	de	graduação	que	participam	de	Projetos	de	Iniciação	Científica	(PIBIC,	bolsistas	ou	
não),	 de	 Projetos	 de	 Extensão	 e	 do	 Programa	 Institucional	 de	 Bolsas	 de	 Iniciação	 à	
Docência	(PIBID)	e	também	alunos	de	Pós-Graduação	(Mestrado	e	Doutorado)	poderão	
participar	do	evento	enviando	os	resumos	de	seus	pôsteres	para	a	Comissão	Científica	
do	ANPOLL	Integra	via	formulário	on-line.			
	

OBSERVAÇÃO:	 cada	participante	poderá	apresentar	apenas	um	
trabalho	 (como	 autor	 ou	 como	 coautor).	 Nos	 trabalhos	 com	
coautoria	 é	 necessário	 que	 todos	 os	 envolvidos	 (autores	 e	
coautores)	 estejam	 inscritos	 no	 evento	 individualmente.	
Lembramos	 que	 o	 pagamento	 da	 taxa	 de	 inscrição	 é	 por	
participante	 e	 não	 por	 trabalho,	 assim,	 nos	 trabalhos	 em	
coautoria	todos	os	inscritos	deverão	efetuar	o	pagamento.		
	

	
SEM	APRESENTAÇÃO	DE	TRABALHO	
Alunos	 de	 graduação,	 de	 pós-graduação	 e	 demais	 profissionais	 que	 não	 queiram	
apresentar	 trabalho	 no	 evento	 poderão	 se	 inscrever	 como	 participantes	 SEM	
apresentação	de	trabalho.		
	
	
	
2.	MODALIDADE	DE	APRESENTAÇÃO:	PÔSTER	
	
	
As	apresentações	dos	pôsteres	(vagas	limitadas)	serão	feitas	na	sexta-feira,	03	de	julho	
de	2020,	das	8h30	às	10h30.	As	propostas	dos	pôsteres	 serão	devidamente	 avaliadas	
pela	 Comissão	 Científica.	 Os	 autores	 dos	 trabalhos	 apresentados	 nessa	 modalidade	
deverão	 permanecer	 junto	 a	 seu	 pôster	 durante	 a	 sessão	 de	 apresentação.	 Os	
certificados	 serão	 emitidos	 posteriormente	 e	 o	 link	 de	 acesso	 será	 enviado	 após	 o	
evento.			
	

OBSERVAÇÕES	
A	respeito	da	confecção	do	pôster:		
a)	 No	 topo	 do	 painel,	 colocar	 título	 do	 trabalho,	 nome(s)	 do(s)	
autor(es),	 do	 orientador	 (se	 houver),	 seguido(s)	 dos	 nomes	 da	
instituição	e	da	agência	de	fomento	(se	houver);		
b)	 No	 corpo	 do	 texto:	 Objetivos,	 Fundamentação	 Teórica,	
Metodologia	do	Trabalho	e	Referências	Bibliográficas;		
c)	O	texto	deve	ser	conciso,	mas	suficientemente	claro;		
d)	Indicação	de	Fonte	Arial,	tamanho	28;		
e)	 Pode	 apresentar	 figuras,	 símbolos	 e	 cores.	 As	 legendas	 das	
figuras	 são	 essenciais,	 devendo	 ser	 curtas	 e	 informativas.	 Para	



 

 

 

garantir	melhor	efeito	visual,	recomenda-se	que	as	figuras	sejam	
maiores	do	que	12cm	x	18cm,	e		
f)	 As	 dimensões	 do	 painel	 não	 devem	 ultrapassar	 o	 limite	 de	
90cm	de	altura	por	60cm	de	largura.	
	

	
	
3.	SOBRE	O	FORMULÁRIO	DE	INSCRIÇÃO	
	
	
As	inscrições	no	ENANPOLL	e	também	no	ANPOLL	Integra	serão	feitas	on-line,	por	meio	
de	preenchimento	do	formulário.	Para	se	inscrever,	você	deverá	acessar	o	site	oficial	da	
ANPOLL	(http://anpoll.org.br/)	e	clicar	no	bunner	do	ENANPOLL,	na	página	inicial.	Ou	
acesse	diretamente:	http://anpoll.org.br/enanpoll2020/.		
	
No	site	oficial	do	XXXV	ENANPOLL,	você	encontrará	o	formulário	no	menu	“Inscrições”.	
Esse	formulário	deverá	ser	preenchido	e	enviado	on-line,	pelo	site.		
	
	
	
3.1	TIPOS	DE	INSCRIÇÃO	
	
	
No	formulário,	você	verificará	que	há	07	(sete)	tipos	de	inscrição.	Isso	porque	trata-se	
de	um	grande	evento	e	precisamos	separar	as	 inscrições	para	posterior	confecção	dos	
certificados.	 Os	 participantes	 do	 ANPOLL	 Integra	 deverão	 optar	 pelo	 Tipo	 de	
Inscrição	“7	-	Com	apresentação	de	pôster	(exclusivo	ANPOLL	Integra)”	e	escolher	
o	Grupo	de	Trabalho	“ANPOLL	Integra”,	não	sendo	necessário	a	definição	da	área	
de	conhecimento	do	trabalho.	
	
	
	
3.2	OFICINAS	E	COLÓQUIOS	
	
	
No	formulário	você	também	encontrará	o	item	“Oficinas	e	Colóquios”.	Nessa	edição	do	
ENANPOLL,	 teremos	 algumas	 atividades	 concomitantes,	 conforme	 a	 Programação	
Evento	 (acesse:	 http://anpoll.org.br/enanpoll2020/programacao/).	 Desta	 sorte,	 as	
Palestras	 	 serão	 destinadas	 principalmente	 aos	 Coordenadores	 de	 GT	 e	 de	 PPG,	 já	 as	
Oficinas	e	Colóquios	serão	oferecidos	aos	demais	participantes.		
	
Aos	demais	participantes,	cabe	esclarecer	que	as	“Oficinas	e	Colóquios”	serão	oferecidos	
nos	dias	1o	e	02	de	julho.		Vocês	perceberão	que	algumas	opções	oferecidas	no	primeiro	
dia,	repetem-se	no	segundo,	porém,	elas	não	são	continuidades.	Você	deverá	optar	por	
oficinas	 diferentes	 em	 cada	 dia.	 Ou,	 se	 não	 for	 de	 seu	 interesse,	 você	 poderá	 não	
escolher	 oficina	 alguma	 e	 participar	 das	 palestras	 que	 estarão	 ocorrendo	
concomitantemente.		
	



 

 

 

As	ementas	dos	Colóquios	e	Oficinas	estão	publicadas	no	site	do	evento.	Acesse:	
http://anpoll.org.br/enanpoll2020/coloquios-e-oficinas/	
	
	
	
3.3	ETAPAS	DA	INSCRIÇÃO	
	
	
Toda	a	comunicação	se	dará	via	e-mail,	portanto,	após	o	preenchimento	do	formulário,	
você	receberá	uma	mensagem	para	confirmar	os	dados	registrados.	Em	caso	de	dúvida,	
envie	sua	mensagem	para	anpoll.integra@gmail.com		
	
Ao	 se	 inscrever	 na	 opção	 “7	 -	 Com	 apresentação	 de	 pôster	 (exclusivo	 ANPOLL	
Integra)”	 e	 no	 Grupo	 de	 Trabalho	 “ANPOLL	 Integra”,	 você	 passará	 pelas	 seguintes	
etapas:	

a) Após	 o	 preenchimento	 do	 formulário,	 você	 receberá	 um	 e-mail	 de	
confirmação	 dos	 dados	 e	 instruções	 para	 o	 envio	 do	 resumo	 que	 será	
avaliado	pela	Comissão	Científica	do	ANPOLL	Integra;	

b) Você	poderá	enviar	o	seu	resumo	(formato	 .doc	-	arquivo	do	word)	para	a	
Comissão	Científica	do	ANPOLL	Integra	até	20	de	março	de	2020.		

c) Para	anexar	o	 resumo,	você	deverá	acessar	o	 link	encaminhado	no	e-mail.	
Esse	link	será	exclusivo	da	sua	inscrição,	não	o	repasse	para	outras	pessoas.		

d) Até	 30	 de	 março	 de	 2020,	 você	 receberá	 outra	 mensagem	 informando	 o	
resultado	 da	 avaliação	 do	 resumo.	 Nesta	 mensagem	 você	 encontrará	
informações	sobre	o	pagamento	da	taxa	de	inscrição.			

e) Para	 que	 a	 sua	 inscrição	 seja	 efetivada	 é	 necessário	 que	 você	 faça	 o	
pagamento	 da	 taxa	 de	 inscrição,	 que	 poderá	 ser	 realizada	 por	 meio	 de	
depósito	 ou	 transferência	bancária.	 Lembre-se	de	que	há	dois	prazos	 com	
valores	diferentes	para	a	taxa	de	inscrição,	portanto,	verifique	em	qual	dos	
prazos	você	se	encaixa	no	dia	da	efetivação	do	pagamento.	

f) Após	o	pagamento,	será	necessário	enviar	o	comprovante	bancário	(formato	
.jpg	 ou	 .png).	 Para	 anexá-lo,	 acesse	 o	 link	 enviado	 na	 mensagem	 do	
resultado	da	avaliação.		

g) Depois	que	a	Comissão	Organizadora	validar	o	comprovante	de	pagamento,	
você	receberá	um	e-mail	confirmando	a	sua	inscrição.		

h) Na	recepção	do	evento,	você	receberá	um	crachá	com	o	seu	nome	e	com	o	
QR	 Code	 da	 sua	 inscrição.	 Esteja	 sempre	 com	 o	 seu	 crachá,	 pois	 esse	 QR	
Code	será	usado	para	confirmarmos	a	sua	presença,	para	entregarmos	a	sua	
pasta	 e	 na	 apresentação	 do	 seu	 pôster	 (para	 emissão	 de	 certificado	 de	
apresentação).			

	
Em	 caso	 de	 dúvidas,	 acesse	 o	 passo	 a	 passo	 da	 inscrição	 clicando	 em:	
https://anpoll.org.br/enanpoll2020/wp-content/uploads/2019/11/2-Passo-a-passo-para-
inscric%CC%A7a%CC%83o-no-XXXV-ENANPOLL.pdf 
	
	
	
	
	



 

 

 

	
3.4	NORMAS	PARA	SUBMISSÃO	DE	RESUMO	
	
	
● Prazo	para	submissão:	até	20/03/2020	
● Será	permitida	a	submissão	de	apenas	um	resumo	por	autor(a)	ou	coautor(a).		
● Nos	 trabalhos	 com	 coautoria	 é	 necessário	 que	 todos	 os	 envolvidos	 (autores	 e	

coautores)	estejam	inscritos	no	evento	individualmente.	
● O	pagamento	da	 taxa	de	 inscrição	é	por	participante	e	não	por	 trabalho,	assim,	

nos	trabalhos	em	coautoria	todos	os	inscritos	deverão	efetuar	o	pagamento.		
● Após	o	preenchimento	do	formulário,	o	resumo	deverá	ser	enviado	por	meio	do	

sistema	 do	 evento,	 clicando-se	 no	 link	 encaminhado	 para	 o	 e-mail	 cadastrado.	
Para	os	casos	de	trabalho	em	coautoria,	ambos	deverão	submeter	o	resumo.		

	
	
	
3.5	FORMATAÇÃO	DO	RESUMO	
	
	
O	 resumo	 deverá	 ser	 enviado	 em	 formato	 .doc	 (arquivo	 do	 word)	 e	 deverá	 ser	
constituído	por:		
● Título	da	proposta	de	Trabalho	(em	caixa	alta,	negrito,	centralizado,	fonte		Times	

New	Roman,	tamanho	12);			
● Nome(s)	 do(s)	 autor(s)	 e	 vínculo	 institucional	 (alinhamento	 à	 direita,	 fonte	

	Times	New	Roman,	tamanho	12);			
● Resumo	de	150	a	250	palavras	(parágrafo	único,	alinhamento	justificado,	espaço	

1,		fonte	Times	New	Roman,	tamanho	12),	e	
● Ao	 final	 do	 resumo,	 devem	 constar	 três	 palavras-chave	 (iniciais	 maiúsculas,	

separadas	por	ponto	final,	fonte	Times	New	Roman,	tamanho	12).			
	
	
	
4.	TARIFAS	DE	INSCRIÇÃO		
	
	
Todos	 os	 participantes	 deverão	 preencher	 o	 formulário	 on-line,	 disponível	 no	 site	 do	
evento.	 O	 pagamento	 da	 taxa	 de	 inscrição	 deverá	 ser	 realizado	 apenas	 após	 o	
recebimento	do	e-mail	com	os	dados	bancários	para	depósito	ou	transferência.	Como	a	
Associação	 não	 fará	 reembolso	 de	 inscrição	 paga,	 indicamos	 que	 aguardem	 o	
recebimento	desse	e-mail,	que	deverá	ocorrer	após	o	preenchimento	do	formulário	(no	
caso	das	inscrições	SEM	apresentação	de	trabalho),	ou	após	o	recebimento	do	aceite	da	
proposta	(no	caso	das	inscrições	COM	apresentação	de	pôster).		
	



 

 

 

Fique	atento	ao	valor	referente	a	sua	categoria	e	às	datas	de	pagamento:		
	

Categoria	 De	20/11/2019	até	
15/04/2020	

De	16/04/2019	até	
30/04/2020	

Participante	SEM	
apresentação	de	trabalho	 R$	100,00	 R$	150,00	

Participante	COM	
apresentação	de	Pôster	 R$	150,00	 R$	200,00	

	
	
	
5.	DATAS	IMPORTANTES	
	
	
Inscrições	on-line:	de	20/12/2019	até	20/03/2020	
Submissão	dos	Resumos:	de	20/11/2019	até	20/03/2020	
Notificação	dos	aceites	dos	trabalhos:	até	30/03/2020	
Pagamento	das	inscrições:	até	30/04/2020	
Programação	das	apresentações	dos	pôsteres:	1º/05/2020	
Realização	do	evento:	1o	a	03	de	julho	de	2020	
	
	
		
6.	COMISSÃO	CIENTÍFICA	ANPOLL	INTEGRA	
	
	
Alexandre	Vilas	Boas	da	Silva	(Docente	–	UEL)	
Ana	Carolina	Bernardino	(Pós-graduanda	-	UEL)	
Dayane	Caroline	Pereira	(Pós-graduanda	-	UEL)		
Esther	Gomes	de	Oliveira	(Docente	–UEL)	
Frederico	Augusto	Garcia	Fernandes	(Presidente	ANPOLL	e	Docente	-	UEL)	
Isabel	Cristina	Cordeiro	(Docente	-	UEL)		
Maria	Carolina	de	Godoy	(Tesoureira	ANPOLL	e	Docente	-UEL)	
Paula	Camila	Mesti	(Secretária	Executiva	-	ANPOLL)	
Renato	Forin	Júnior	(Docente	-	UEL)		
Ricardo	Lima	Dalai	(Docente	-	UEL)	
Rosemeri	Passos	Baltazar	Machado	(Secretária	ANPOLL	e	Docente	-	UEL)	
Vera	Cristóvão	Lopes	(Docente	-	UEL)	
Taysa	Cristina	da	Silva	(Pós-Graduanda	-	UEL)				


