
XVI SEMANA DE EXTENSÃO E XX JORNADA CIENTÍFICA 

DA UNIVERSO – CAMPUS NITERÓI 

 
24 e 25 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 e XX Jornada Científica 

da UNIVERSO, do período da publicação desse edital até a entrega do resumo no dia 29 de 

setembro de 2018 (ver cronograma anexo). 

 A Semana de Extensão e Jornada Científica ocorrerá no período de 24 e 25 de outubro de 

2018, no horário das 18h às 22h e versará sobre o tema: Extensão: Ética e Cidadania na 

Formação Acadêmica. Envolverá as seguintes áreas temáticas: Educação, Cultura, Saúde, Direitos 

Humanos, Meio Ambiente, Trabalho, Tecnologia e Comunicação. 

 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 individuo, com valores éticos e morais e 

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

numa linha de pesquisa / 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 exposições dos trabalhos a serem apresentados na XVI Semana de Extensão e XX 

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), disponível em: www.universo.edu.br  ou 

na forma de painel. 

 Cada Campus realizará a sua Semana de Extensão sob a responsabilidade da Direção ou 

Coordenação de Extensão, Coordenação de Iniciação Cientifica e Gestores dos Cursos de 

Graduação. 

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

Acadêmicos da UNIVERSO.  

 

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: 

 

Os resumos e artigos a serem apresentados na XVI Semana de Extensão e XX Jornada 

Científica da UNIVERSO devem ser enviados para a Revista de Trabalhos Acadêmicos (ISSN 

2179-1589) do seu Campus, com cópia para o e-mail: extensao@nt.universo.edu.br 

 

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

autores, em dias e horários previamente divulgados. 

 

 

Prazo final para entrega de resumo: 

 

Até dia 29 de setembro de 2018 

 

 

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 XVI Semana de 

Extensão e XX 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 extensão, 

mas não devem fazer nova submissão do mesmo trabalho. 

No ato da submissão à revista, é necessário informar nome completo dos autores do 

trabalho, nome (s) do (s) orientador (es) e endereço eletrônico para confirmação do aceite e 

divulgação do horário de apresentação. 

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. Ao submeter seu 

trabalho, observe a seção a ser publicado. 

Seção de artigos: pretende divulgar trabalhos acadêmicos e resultados das investigações 

desenvolvidas nos Projetos de Iniciação Científica e Projetos de Extensão. 

Seção de resumos: tem como objetivo, proporcionar ao docente e discente, divulgação das 

investigações desenvolvidas nos Projetos de Extensão nas diversas áreas do conhecimento. Os 

trabalhos selecionados farão parte dos anais do evento produzidos pela comissão do evento. Um 

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

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 04 de outubro de 2018 
  

 

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

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

entrando em EVENTOS ou através do email do seu campus. 

 

 

 

mailto:extensao@nt.universo.edu.br


Telefone/e-mail: 

 

Extensão Belo Horizonte: (31) 2138-9068 / extensao@bh.universo.edu.br 

Extensão Campos dos Goytacazes: (22) 3054-9913 / dir_extensao@cp.universo.edu.br 

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

Extensão Juiz de Fora: (32) 3311-9929 / extensao@jf.universo.edu.br 

Extensão Niterói: (21) 2138-4910 / extensao@nt.universo.edu.br  

Extensão Recife: (81) 3797-9030 / extensaore@re.universo.edu.br 

Extensão Salvador: (71) 2201-4701 / roseneide.santos@sa.universo.edu.br 

Extensão São Gonçalo: (21) 2138-3439 dirextensao@sg.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 

 

 

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

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

 

De 04 a 14 de outubro de 2018 

 

São Gonçalo 

Rua Lambari, 10 - Trindade - São Gonçalo RJ 

 

Niterói 

Rua Marechal Deodoro, 263 - Centro Niterói RJ 

 

Belo Horizonte 

Av. Paru, 784 - Nova Floresta (Antiga Fábrica Renascença) - Belo Horizonte - MG 

 

Campos dos Goytacazes 

Av. Osvaldo Cardoso de melo. 856 (Antiga Av. 28 de Março) - Parque Dom Bosco - Campos dos 

Goytacazes RJ 

 

Campus Goiânia 

Rua 105 B, 185 - Setor Sul Goiânia - GO 

 

Campus Juiz de Fora 

Av. dos Andradas, 731 - Morro da Glória - Juiz de Fora - MG 

 

Campus Recife 

Av. Mascarenhas de Moraes, 2.159 – Imbiribeira – Recife - PE  
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Salvador 

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2.728 – Pituba – Salvador – BA 

 

Atenção: A não inscrição e entrega do trabalho até a data limite (14/10), será desconsiderado o 

resumo selecionado, não sendo devolvido e não podendo o candidato apresentar seu trabalho. 

 

 

 

Divulgação dos horários de apresentação dos trabalhos selecionados: 
 

 Dia 18 de Outubro de 2018 
 

 

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

 

 

Apresentação dos trabalhos selecionados: 
 

24 e 25 de outubro de 2018 

 

 

Local de apresentação dos trabalhos: 

 

    NPJ – Núcleo de Prática Jurídica - Rua Marechal Deodoro, 217 (anexo) – Centro – Niterói – 

RJ e Salas de aula. 

 

Coordenação: 

 

  A coordenação geral é feita pela Pró-Reitoria de Extensão, e os responsáveis pela Extensão 

de cada Campus, com a ajuda dos gestores de cursos de graduação. 

 

 

Observação: Recomenda-se que cada campus faça uma avaliação prévia, pois os trabalhos 

enviados à revista devem estar pré-aprovados para publicação. 

 

 

Resumo: O resumo deverá ter, no mínimo, 250 palavras, e, no máximo, 500 palavras, fonte Times 

New Roman, espaço 1,5. Deverá ser enviado dentro do prazo, em papel A4, CD ou por e-mail para 

o Campus específico. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



XVI SEMANA DE EXTENSÃO E XX JORNADA CIENTÍFICA 

DA UNIVERSO 

 
24 e 25 de Outubro de 2018 

 
CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Entrega do (s) Resumo (s)  Até 29 de Setembro 

No link: 

http://revista.universo.edu.br/

index.php/1reta2/user, com 

cópia para: 

extensao@nt.universo.edu.br 

Divulgação do (s) resumo (s) 

selecionado (s) 
04 de outubro 

No site da UNIVERSO: 

www.universo.edu.br 

(Extensão), ou pelos e-mails 

cadastrados no Setor de 

Extensão do Campus Niterói, 

(ver o edital) 

Prazo para inscrição e 

entrega do trabalho completo 

após divulgação do (s) resumo 

(s) selecionado (s) e 

apresentação da 

comprobabilidade do 

pagamento 

 

 

04 a 14 de outubro 

 

 Para entrega: 

http://revista.universo.edu.br/

index.php/1reta2/user, com 

cópia para: 

extensao@nt.universo.edu.br 

Divulgação dos horários de 

apresentação dos trabalhos 

selecionados 

18 de Outubro 

No site da UNIVERSO e pelos 

e-mails dos inscritos no Setor 

de Extensão de cada Campi. 

Já indicados no início do 

edital. 

Apresentação dos trabalhos 

selecionados 
24 e 25 de Outubro NPJ e Salas de Aula 

Mais informações: 
http://www.universo.edu.br/portal/niteroi/extensao-2/semana-

de-extensao/ 

 
 

Niterói, 30 de abril de 2018. 
 

Prof. Manuel de Souza Esteves 

Pró-Reitor de Extensão da UNIVERSO 
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