
XVI Semex e IV Sempesq
UNIVERSO/Juiz de Fora

De 22 a 26 de outubro de 2018

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 XVI Semana de Extensão (XVI Semex) e IV
Semana de Pesquisa (IV Sempesq) da UNIVERSO campus Juiz de Fora, do período da

publicação desse edital até dia 20 de agosto, prazo final para envio dos resumos (ver cronograma

em anexo).

O evento acontecerá no período de 22 a 26 de outubro de 2018, das 8h ao meio-dia (para

turmas diurnas) e das 18h30 às 22h (para turmas noturnas). Será multidisciplinar envolvendo temas

transversais como: direitos humanos, questões étnico-raciais, meio ambiente, violência urbana, arte

e cultura, política e cidadania, tecnologia e inovação, saúde: prevenção e qualidade de vida.

Tem como principais finalidades o debate e a troca de experiências entre pesquisadores,

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

projetos de iniciação científica (PIC) na busca da melhoria da qualidade de vida da comunidade,

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

morais e de responsabilidade social.

Por se tratar de um evento acadêmico-científico, os trabalhos apresentados devem seguir

uma linha de pesquisa e um programa de extensão de acordo com a escolha do candidato inscrito,

devendo contemplar uma ou mais áreas temáticas de interesse, tendo um envolvimento direto com a

comunidade, mostrando de que forma contribuem para o seu desenvolvimento.

As apresentações dos trabalhos aprovados pela comissão científica da XVI Semex e IV
Sempesq poderão ser feitas na forma oral ou na forma de pôster (em tamanho 0,90m x 1,20m) e

devem seguir os modelos oficiais do evento, disponíveis para download em

https://drive.google.com/file/d/1ZIaA59nAIEQH9j2jXN7CM1WA3TVA5skv/view?usp=sharing

A comissão científica, a partir da análise dos resumos dos artigos submetidos, determinará

qual a forma de apresentação dos trabalhos aprovados. As apresentações orais terão duração de 20

minutos, incluindo debate e, cada pôster, terá 15 minutos de exposição para uma banca examinadora.

Os trabalhos aprovados terão seus resumos publicados no Caderno Multidisciplinar

UNIVERSO (ISSN 2525-6254) e os artigos completos, submetidos pelo site, publicados na Revista

de Trabalhos Acadêmicos UNIVERSO/ Juiz de Fora (ISSN 2179-1589).

Cada campus realizará o seu evento sob responsabilidade da comissão organizadora,

composta pela direção, gestores acadêmicos de graduação e pós-graduação, gerência de extensão,

pós-graduação e pesquisa.



Objetivos:

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

sociedade, sobretudo aqueles envolvidos com a extensão e a pesquisa universitária;

♦Divulgar os projetos de extensão e os de pesquisas desenvolvidos no campus;

♦Divulgar a contribuição das ações e/ou intervenções na comunidade envolvida;

♦Permitir o contato da comunidade universitária com os projetos de extensão e os projetos

de iniciação científica;

♦Promover o debate sobre a degradação ambiental, relações étnico-raciais, violência e os

preconceitos, empreendedorismo e inovação.

Resumos:

Os resumos a serem apresentados na XVI Semex e IV Sempesq devem ser enviados,

impreterivelmente, até dia 20 de agosto para semexsempesq@jf.universo.edu.br (assunto:
resumo_ nome completo do autor principal), assim como a ficha de inscrição de autores e o

Termo de Autorização para Publicação de Artigo Científico em Obra Coletiva devidamente

preenchida e assinada por todos os autores envolvidos (modelos disponíveis

https://drive.google.com/file/d/1ZIaA59nAIEQH9j2jXN7CM1WA3TVA5skv/view?usp=sharing)

OBSERVAÇÃO: todos os trabalhos inscritos deverão, obrigatoriamente, ser apresentados por um

dos autores, em dias e horários previamente divulgados pela comissão organizadora do evento. No

entanto, a inscrição deverá ser realizada por todos os autores e co-autores que desejarem receber o

certificado comprovando a participação no evento e a apresentação do trabalho aprovado.

Seleção dos Trabalhos:

A comissão científica, formada por membros do comitê institucional e do comitê externo,

designada pela coordenação do evento, avaliará os resumos dos artigos que deverão ser

apresentados oralmente ou em pôster, conforme determinação dessa comissão. O envio do resumo

deve ser feito apenas por um dos autores, colocando o nome dos demais que, por sua vez, devem

também mandar a ficha de inscrição e o Termo de Autorização para Publicação de Artigo Científico

em Obra Coletiva.

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

responsabilidade de seus autores e orientadores as informações sobre os próprios autores, sobre os

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

Os resumos aprovados serão publicados nos anais impressos do evento e entregues apenas

aos participantes inscritos no evento. Um mesmo candidato poderá enviar e apresentar mais de
um trabalho.

A apresentação (oral ou pôster) somente poderá ser realizada por autor inscrito no
evento.

Os trabalhos aceitos serão divulgados no mural principal do 1º andar do Bloco III a partir de

1 de outubro de 2018 e o autor principal de cada artigo receberá da comissão organizadora, por e-

mail, a carta de aceite do trabalho e a forma de apresentação.

Telefone/e-mail da gerência de extensão, pós-graduação e pesquisa da UNIVERSO/ Juiz de Fora:

(32) 3311.9929 semexsempesq@jf.universo.edu.br



Sobre a inscrição:

A inscrição poderá ser feita a partir de 5 de agosto até 19 de outubro de 2018 no setor de

extensão, pós-graduação e pesquisa da UNIVERSO/Juiz de Fora:

Gerência de Extensão, Pós-graduação e Pesquisa

Campus Juiz de Fora

Avenida dos Andradas, 731, Morro da Glória

Juiz de Fora - MG

Contato: (32)3311.9929

semexsempesq@jf.universo.edu.br

Divulgação dos horários e locais das apresentações dos trabalhos aprovados: a partir de 17 de

outubro de 2018 no mural principal do 1º andar do Bloco III.

Coordenação:

A coordenação geral da XVI Semex e IV Sempesq é da Pró-reitoria de Extensão e da

Direção de Pesquisa da UNIVERSO e dos responsáveis pela extensão, pós-graduação e pesquisa do

campus com a contribuição dos gestores acadêmicos e da comissão científica do evento.

Resumo: o resumo deverá ter, no mínimo, 250 palavras e, no máximo, 400 palavras; fonte Times

New Roman; tamanho 9,5; espaçamento simples; texto justificado. Deverá ser enviado dentro do

prazo antes mencionado e seguir exatamente o modelo do link.

Apresentação oral ou pôster: a apresentação deverá ser dividida em introdução, objetivo,

metodologia, resultado/discussão, conclusão e referências. Vide modelo de pôster e de apresentação

oral no link.

A formatação geral do artigo completo segue as orientações disponíveis em:

http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1JUIZDEFORA2&page=about&op=submis
sions#onlineSubmissions

O artigo completo deverá ser submetido pelo professor orientador até dia 30 de novembro de

2018 diretamente na Revista de Trabalhos Acadêmicos UNIVERSO/ Juiz de Fora:

http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1JUIZDEFORA2



CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA LOCAL

Envio do Resumo Até 20 de agosto de 2018

semexsempesq@jf.universo.edu.br

(assunto: resumo_ nome completo

do autor principal)

Divulgação dos resumos

aprovados

A partir de 01 de outubro de

2018

Mural principal do 1º andar do

Bloco III

Inscrição
De 5 de agosto a 19 de outubro

de 2018

Gerência de Extensão, Pós-

graduação e Pesquisa do campus

Informações: (32) 3311.9929

Divulgação do horário e local

da apresentação dos trabalhos

A partir de 15 de outubro de

2018

Mural principal do 1º andar do

Bloco III

Juiz de Fora, 24 maio de 2018.

Professor Manuel de Souza Esteves
Pró-Reitor de Extensão da UNIVERSO

Professora Regina Celi Lema Santos
Diretora de Pós-graduação e Pesquisa da UNIVERSO

Professor Paulo Sergio Morse
Diretor Geral do campus Juiz de Fora - MG

Maria Clara P. S. Machado
Gerente de Extensão, Pós-graduação e Pesquisa do campus Juiz de Fora-MG


