
XV SEMANA DE EXTENSÃO E IX JORNADA CIENTÍFICA 

DA UNIVERSO 

 

16, 17 e 18 de Outubro de 2017 

 

EDITAL 

 
 A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Salgado de Oliveira no uso de suas atribuições, 

no que confere o estatuto interno, e de acordo com a Política Nacional de Extensão notifica que 

estão abertas as inscrições de trabalhos para a XV Semana de Extensão e IX Jornada Científica 

da Universo, do período da publicação desse edital até a entrega do resumo, no dia 09 de outubro 

de 2017 (ver cronograma anexo) . 

 A Semana de Extensão ocorrerá no período de 16 a 18 de outubro de 2017, nos períodos 

matutino e noturno no horário da 8h às 11h e das 19h30 às 22h e versará sobre o tema: “Saberes e 

fazeres da Universidade e da sociedade: a realidade regional a partir da variabilidade e 

multidimensionalidade da pesquisa e da extensão”. Envolverá as seguintes áreas temáticas: 

Educação, Cultura, Saúde, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Trabalho, Tecnologia, Comunicação, 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena e Inclusão Social . 

 O tema abordado tem como principal finalidade o debate e a troca de experiências entre 

pesquisadores, acadêmicos, profissionais que desenvolvem projetos sociais de extensão e trabalhos 

de iniciação científica na busca da melhoria da qualidade de vida dos excluídos, mostrando o 

compromisso da instituição na formação integral do indivíduo, com valores éticos e morais e 

responsabilidade social. 

 Por se tratar de um evento acadêmico, os trabalhos apresentados deverão estar centrados 

numa linha de extensão de acordo com a escolha do candidato inscrito, devendo contemplar uma ou 

mais áreas temática de interesse, tendo um envolvimento direto com a comunidade; mostrando de 

que forma contribuem para o seu desenvolvimento. 

 As exposições dos trabalhos a serem apresentados na XV Semana de Extensão e IX 

Jornada Científica da Universo poderão ser na forma oral, com duração aproximada de 20 (vinte) 

minutos, entre exposição e debate para cada trabalho inscrito, seguindo as orientações do META 

(Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos) e estruturado em slide padrão (quando utilizar 

data-show), disponível em: www.universo.edu.br, ou na forma de PÔSTER. 

 Cada Campus realizará a sua Semana de Extensão sob a responsabilidade da Assessoria de 

Pesquisa e Extensão e Gestores dos Cursos de Graduação. 

 Os trabalhos enviados e apresentados serão publicados na Revista Eletrônica de Trabalhos 

Acadêmicos.  

 

Objetivos: 

Promover a aproximação, o intercâmbio e o debate entre os diversos segmentos da 

   sociedade, envolvidos com a extensão universitária; 

Divulgar os diversos trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica na área de 

   extensão; 

Divulgação da contribuição das ações para a comunidade; 

Permitir o contato da comunidade universitária com os trabalhos de extensão e pesquisa; 

Discutir sobre a degradação ambiental, relações étnico-raciais, violência e os preconceitos. 

Resumos: 

 

Para viabilizar a publicação na Revista de Trabalhos Acadêmicos - UNIVERSO - Goiânia 

(ISSN 2179-1589) dos trabalhos a serem apresentados na XV Semana de Extensão e IX Jornada 

Científica da Universo, todos os expositores envolvidos deverão se inscrever como autores no 

portal das revistas científicas da Universo, campus Goiânia, no endereço 



http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3GOIANIA4.  

 

OBS: Todos os trabalhos inscritos deverão, obrigatoriamente, ser apresentados por ao menos um 

dos autores, em dias e horários previamente divulgados. 

 

 

Prazo final para entrega de resumo: 

 

Até dia 09 de outubro de 2017.  

 

 

Seleção dos Trabalhos: 

 

Uma Comissão de avaliação da Universidade Salgado de Oliveira, formada por membros do 

Comitê Institucional e do Comitê Externo, designada pela Coordenação da XV Semana de 

Extensão e IX Jornada Científica da Universo avaliará os resumos e artigos. Os trabalhos a 

serem apresentados não precisam ser relacionados ao tema central do evento. 

A submissão do resumo ou artigo deve ser feita apenas por um dos autores do mesmo, 

colocando o nome dos outros autores. Os demais autores devem fazer sua inscrição na Secretaria do 

Campus, mas não devem fazer nova submissão do mesmo trabalho. 

Recomenda-se cuidado na confecção do texto final dos resumos e artigos, pois são de inteira 

responsabilidade dos seus autores e orientadores as informações sobre os autores, sobre os 

conteúdos apresentados, bem como a redação empregada para expressá-los. 

Um mesmo candidato poderá apresentar mais de um trabalho, efetuando uma inscrição para 

cada um.  O professor orientador também precisa fazer a inscrição.  

A apresentação somente poderá ser realizada através da pessoa inscrita no evento, com 

a devida comprovação de pagamento da inscrição. 

 

 
Divulgação dos Resumos Selecionados: 

 

Dia 11 de outubro de 2017  

 

 

Os trabalhos aceitos e a data da apresentação dos trabalhos serão divulgados através do e-

mail cadastrado na Revista de Trabalhos Acadêmicos ou www.universo.edu.br, link EXTENSÃO, 

entrando em EVENTOS ou através do email do seu campus, sem prejuízo do Blog da Monitoria 

(www.direitomonitoria.blogspot.com.br). 

 

Telefone/e-mail: 

Extensão Goiânia: (62) 3238-3047 / extensao@go.universo.edu.br 

 

OBS: Após a aprovação do (s) resumo (s), o candidato deverá se inscrever conforme tabela 

abaixo, para constar nos anais do evento. Qualquer interessando poderá participar também como 

ouvinte. 

   

INSCRIÇÕES VALORES 

Apresentação de trabalhos 

Acadêmicos e professores da UNIVERSO R$ 10,00 

Acadêmicos e professores de outras instituições e 

demais participantes  

R$ 15,00 

Participação sem apresentação de trabalhos (Certificado com Carga horária) R$ 10,00 

http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3GOIANIA4


Período e locais de inscrição e entrega do trabalho completo após divulgação do resultado do 

(s) resumo (s) selecionado (s): 

 

De 11 a 14 de outubro de 2017 

 

 

Campus Goiânia 

Rua 105 B, 185 Setor Sul Goiânia GO 

 

 

Atenção: A não inscrição e entrega do trabalho até a data limite (14/10) acarretará a 

desconsideração do resumo selecionado, não havendo devolução de valores/materiais e tampouco 

podendo o(a) candidato(a) apresentar seu trabalho. 

 

 

 

Divulgação dos horários de apresentação dos trabalhos selecionados: 

 

 Dia 11 de Outubro de 2017 

 

 

www.universo.edu.br (Extensão), entrando em Eventos. 

 

 

Apresentação dos trabalhos selecionados: 

 

Dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017. 

 

 

 

Local de apresentação dos trabalhos: 

 

    Universo – campus de Goiânia 

 

 

Coordenação: 

 

  A coordenação geral é feita pela Pró-Reitoria de Extensão, e a coordenação local é 

relizada pela Assessoria de Pesquisa e Extensão de cada Campus, com a ajuda dos Gestores de 

Cursos de Graduação. 

 

 

Normas técnicas para redação do resumo: 

 

Título: toda a escrita deve ser feita em letras maiúsculas e em negrito. Não deve conter abreviaturas. 

No máximo 120 caracteres (sem espaços), redigido em fonte Arial 14, com entre linhas simples e 

centralizado. 

Subtítulo: separado do título por dois pontos e escrito todo em letras minúsculas (exceto 

substantivos próprios) e em negrito. 

Autores do artigo: liste os autores, por seu nome completo, sem abreviaturas, alinhados à direita, 

indicando, por meio de nota de rodapé inserida ao final do nome de cada autor, o nome da 

Universidade e do curso de graduação ou pós-graduação (Stricto ou lato Sensu) ou, se já formado, a 

titulação máxima. Ao lado do nome do orientador e co-orientador deve ser informada sua titulação 



máxima e a instituição de ensino superior (IES) a que está vinculado. Fonte Arial, tamanho 10, entre 

linhas simples e justificado completo. 

Texto do resumo: deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo da primeira linha, com o 

máximo 250 palavras e o mínimo 150 palavras, contendo: contextualização do tema e do objeto de 

estudo, objetivos, síntese dos procedimentos metodológicos, resultados e considerações 

finais/conclusões. Fonte Arial 12, entre linhas simples, em português. Deverá ser entregue na 

Secretaria do Campus, dentro do prazo, impresso em papel A4 e em arquivo Word (Windows) 

gravado em pen drive, dentro de envelope lacrado e identificado. 

Palavras-chave: em número de três a cinco termos, empregando descritores usuais nas áreas afins. 

Redigido no mesmo formato do resumo, dele separado por uma linha. 

 

 

Trabalho completo: 

 

 O resumo e o trabalho completo deverão conter: introdução, objetivo, clientela, 

metodologia, discussão, resultado e conclusão (bibliografia ou referência bibliográfica no trabalho 

completo). Veja o META na página da UNIVERSO (www.universo.edu.br) e siga suas orientações 

para trabalho científico. 

 

Normas para a elaboração e apresentação de pôster   

 

 1. Elaboração e apresentação de pôster:  

 

Cada trabalho apresentado na forma de pôster terá direito a uma área de painel de 0,90m de largura 

por 1,20m de altura (formato retrato) e, que possam ser pendurados nos painéis presentes no local 

da sessão de pôster.  

O pôster deverá conter basicamente a seguinte sequência: Título; Autores (com a respectiva 

instituição); Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados; Considerações Finais; Referências,  

seguindo as orientações do META (Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos).  As 

exposições deverão ser sucintas, claras e objetivas, restringindo-se às informações essenciais em 

cada tópico.  

A impressão do pôster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa ser lido a uma 

distância mínima de 2 m. Para isso, solicita-se usar letras, com 15 a 20 mm de altura (72 a 85 pt) 

para os títulos e subtítulos e de 5 a 6 mm de altura (30 a 40 pt) para o texto. Os resultados  poderão 

ser ilustrados com figuras (fotos e gráficos) e/ou tabelas. Nas tabelas, a legenda deve ser 

posicionada acima do corpo da tabela, enquanto nas figuras (fotos e gráficos), a legenda deve estar 

abaixo.  

A montagem do pôster no local apropriado deverá ser feita pelos apresentadores no dia indicado na 

programação das apresentações que será informado posteriormente. O autor deverá colocar o pôster 

no horário entre 7h:30 e 8h do dia programado. O transporte, fixação e remoção do pôster, no 

horário definido, ficarão a cargo do autor apresentador.  

O apresentador deverá estar à disposição dos interessados em consultar seu trabalho, durante o 

período reservado na programação do evento. Só receberão os certificados de apresentação de 

trabalho aqueles que efetivamente apresentarem o trabalho.  

Lembretes: 

 • Prepare um painel harmonioso e atrativo. Lembre-se que o excesso de informações e recursos 

pode levar ao desinteresse pela leitura; 

 • Utilizem em seus textos caracteres facilmente legíveis. Seu trabalho será lido à distância de até 

dois metros;  

 

 

CRONOGRAMA 

 



ATIVIDADE DATA LOCAL 

Entrega do (s) Resumo (s)  Até 09 de Setembro 

Na Secretaria do Campus 

(envelope lacrado e 

identificado) 

Divulgação do (s) resumo (s) 

selecionado (s) 
11 de outubro 

No site da UNIVERSO: 

www.universo.edu.br 

(Extensão), ou pelos e-mails 

ou telefones dos inscritos, ou 

pelo telefone do 

Departamento de Extensão do 

Campus Goiânia 

Prazo para inscrição e 

entrega do trabalho completo 

após divulgação do (s) resumo 

(s) selecionado (s) e 

apresentação do comprovante 

de pagamento 

11 a 14 de outubro Na Secretaria do Campus 

Divulgação dos horários de 

apresentação dos trabalhos 

selecionados 

11 de Outubro 

No site da UNIVERSO e pelos 

e-mails ou telefones dos 

inscritos ou pelo telefone do 

Departamento de Extensão do 

Campus e no Blog da 

Monitoria. 

Apresentação dos trabalhos 

selecionados 

16, 17 e 18 de de outubro de 

2017 
A ser divulgado 

 

 

São Gonçalo, 04 de setembro de 2017. 
 

 

 

Prof. Manuel de Souza Esteves 

Pró-Reitor de Extensão da UNIVERSO 

 

 

 


