
 

Workshop comemorativo: 15 anos do PPGQ-UERJ 

1. Local e Data: 

Data: 18/06 

Local: Auditório 421 e salas PPGQ. Instituto de Química - UERJ 

 

2. Inscrições: 

As inscrições serão realizadas através do preenchimento do formulário online: 

Clique Aqui 

 

2.1 Participação no Evento: 18/05 a 11/06. Aberto a toda comunidade. 

 

2.2 Apresentação de trabalhos: Aberto aos alunos do PPGQ-UERJ e ICs orientados por 

docentes do PPGQ. 

Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de painel e como apresentação 

oral respeitando as regras abaixo.  

No momento da inscrição, o participante deverá informar o título do trabalho, os 

autores e um resumo de até 1500 caracteres (com espaço).  

2.2.1 Apresentação de trabalho na forma de painel: 18/05 a 04/06. 

• Os painéis deverão permanecer fixados até o final do evento; 

• Dimensão painel: 0,90 x 1,00 m; 

• Alunos de IC devem marcar a opção PPGQ-UERJ no campo instituição. 

2.2.2 Apresentação de trabalhos com opção de apresentação oral: 18/05 a 31/05.  

• Somente para alunos matriculados no PPGQ-UERJ.  

• O aluno que desejar apresentar seu trabalho na sessão de apresentações orais, deverá 

no momento da inscrição selecionar a opção apresentação oral; 

• As apresentações orais terão duração de 20 min; 

• Dentre os trabalhos inscritos serão selecionados 6 trabalhos para a sessão de 

apresentações orais;   

• Todos os trabalhos deverão também ser apresentados na forma de painel; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA9XFDKi5JFnV83aFbXa3OKLhsfDMKErtsmHPfshToo0W0Kw/viewform?usp=sf_link


• Resultado das apresentações Orais: 04/06. 

 

Resumo das datas importantes: 

Inscrição no evento 18/05 a 11/06. Aberto ao público 

Submissão de trabalhos orais 18/05 a 31/05 Apenas alunos do PPGQ-UERJ 

Submissão de trabalhos como 

painéis 

18/05 a 04/06 Alunos do PPGQ-UERJ e ICs 

orientados por docentes do PPGQ 

Resultados das avaliações dos 

trabalhos 

Até 04/06  

Evento 18/06  

 

 

3. Cronograma: 

Horário Atividade 

13:00 Sessão de Painéis  

13:50 Abertura 

14:00 Palestra 1 

15:00 Palestra 2 

16:00-16:20 Coffee break 

16:20 Palestra 3 

17:20 Sessão de apresentações orais  

18:10-18:30 Coffee break 

18:30 Sessão de apresentações orais 

20:10 Encerramento 

 

4. Informações: 

Homepage PPGQ-UERJ 

Página facebook PPGQ-UERJ 

Secretaria do PPGQ-UERJ 

Instituto de Química da UERJ 

Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, 4º andar, sala 400 

Secretário: Luiz Alberto de Oliveira 

Tel.:2334-0032 

pgquimica@uerj.br 

mailto:pgquimica@uerj.br

