
 

 

 

 
 
 

CRONOGRAMAS 
 
 

           Cronograma de submissão dos trabalhos DISCENTES 

Inscrição de trabalhos nas unidades de ensino 
de cada instituição 

05 a 16 de maio / 14 

Análise dos trabalhos pelas unidades de ensino 
de cada instituição 

19 a 23 de maio/14 

Divulgação dos trabalhos aprovados pelas 
unidades de ensino 

Até 26 de maio/14 

Inscrição dos trabalhos aprovados no sistema 
do Caiite* 

27 de maio/14 a 10 de junho/14 

*As inscrições serão realizadas no site pelo próprio aluno ou professor. Veremos com a 
empresa Rino (responsável pelo site e sistema do evento) a possibilidade de gerar 
senha para os trabalhos aprovados para garantir a segurança no ato de inscrição pelo 
site. Em breve, retornaremos com os posicionamentos. 
 
 
 
Cronograma para as inscrições dos PARTICIPANTES SEM TRABALHO 

Inscrição de participantes em geral 01 a 31 de julho/14 

 
 
 
Cronograma de Submissão de propostas de atividades DOCENTES 

Envio de propostas das atividades pelos 
docentes*  

03 a 30 de abril / 14 

*As propostas precisam conter as seguintes informações: título, resumo de 15 linhas 
na fonte Arial com espaçamento simples entre as linhas, tipo de atividade (escolher a 
partir do quadro que segue abaixo), nome (s) do (s) participante (s) e especificar a 
quantidade máxima do público na atividade, caso escolha o tipo (oficina, mini-curso e 
workshop).  
Obs: Após a definição das atividades pela comissão responsável, divulgaremos o 
período de inscrição dos palestrantes/conferencistas/participantes de mesas-redondas 
no site do Caiite. Todos terão de se inscrever e enviar o seu material em PDF (resumo e 
resumo estendido). As normas de submissão serão encaminhadas posteriormente. 



 

 

 

 
 
 

TIPO DE ATIVIDADES E HORÁRIOS PARA PADRONIZAÇÃO DO CAIITE 2014 

 

ATIVIDADE DURAÇÃO 

Ciclo de palestras / Ciclo de 
debates / Painel de debates 

2h – 4h 

Mesa-redonda 2h – 4h 

Minicurso 8h – 20h 

Oficina / Workshop 4h – 12h 

Conferência 1h + debate 

Comunicação oral + perguntas 
(modalidade de atividade 

para submissão de trabalho 
DISCENTE)* 

10 minutos de apresentação + 15 minutos para 
perguntas, após cada 05 apresentações. 

Apresentação de Pôster 
(modalidade de atividade 

para submissão de trabalho 
DISCENTE)* 

Período de 3 horas 

*Posteriormente, enviaremos as normas e as padronizações para submissão dos 
trabalhos DISCENTES. As inscrições, a análise e aprovação destes trabalhos serão 
realizadas inicialmente nas Unidades Acadêmicas das IES. Após esse processo de 
seleção, os aprovados partem para a inscrição online no site do Caiite.  


