XVI Semana de Extensão (SEMEX)
X Jornada Científica UNIVERSO,
campus Goiânia

De 5 a 9 de novembro 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 X Jornada Científica da UNIVERSO, campus Goiânia, do
período da publicação deste edital até dia 19 de outubro de 2018, prazo final para envio
dos resumos (ver cronograma em anexo).
O evento acontecerá no período de 5 a 9 de novembro de 2018, das 8h ao meiodia (para turmas diurnas) e das 18h30 às 22h (para turmas noturnas), e versará sobre o
tema: EXTENSÃO: ética e cidadania na formação acadêmica. Sua abrangência
material 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, dentre outros.
Tem como principais finalidades o debate e a troca de experiências entre
pesquisadores, acadêmicos, egressos 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.

OBJETIVOS
Observada sua concepção multi, inter e transdisciplinar, o evento se propõe ao
alcance dos seguintes 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 pesquisa 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 locais e também externos;
 Promover o debate sobre políticas de educação ambiental, educação em
direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira,
africana e indígena, violência, preconceito, empreendedorismo e inovação;
 Disseminar os elementos didático-pedagógicos institucionais aplicáveis a cada
curso na área de pesquisa e extensão que o diferencia no mercado dentro da respectiva área
profissional;
 Incentivar, divulgar e incrementar as iniciativas que promovam a indução do
contato dos alunos com conhecimento recente e inovador.

SUBMISSÃO
A submissão de propostas para apresentação de trabalhos científicos na XVI

Semana de Extensão e X Jornada Científica da UNIVERSO, campus Goiânia, pode
contemplar as seguintes modalidades:
a) Projeto de Pesquisa;
b) Artigo Científico;
c) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
d) Produção acadêmica proveniente das verificações de trabalhos (VT) ou Trabalhos

Discentes Efetivos (TDE);
e) Programa de Iniciação Científica (PIC);
f) Produção científica dos grupos de pesquisa cadastrados no DGP (Diretório de Grupos

de Pesquisa do CNPQ);
g) Projetos de Extensão de cunho Social; e
h) produções científicas autônomas.

As apresentações dos trabalhos aprovados pela Comissão Científica da XVI
Semana de Extensão e X Jornada Científica da UNIVERSO, campus Goiânia,
poderão ser feitas na forma de apresentação oral ou na forma de pôster (em tamanho
0,90m x 1,20m), nos dois casos devendo seguir formalmente os modelos oficiais do
evento, disponíveis para download no Blog da Monitoria (PIC institucional). Disponível em:
<www.direitomonitoria.blogspot.com.br>; na página “XVI Semex e X Jornada Científica”.
Cada trabalho deverá trazer no formulário a indicação, no ato de submissão
para inscrição, da forma de apresentação pretendida (apresentação oral ou pôster), mas
competirá à Comissão Científica, a partir da análise dos resumos dos artigos submetidos,
promover

a

definição

correspondente

em

relação

aos

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

Suplementar da Revista de Trabalho Acadêmicos da UNIVERSO, campus Goiânia
(ANAIS – Jornada Ciêntífica de Pesquisa e Extensão – ISSN 2179-1589), e caso os
autores tenham interesse na publicação dos artigos completos, devem submetê-los à
avaliação diretamente no site da Revista de Trabalhos Acadêmicos da UNIVERSO, campus
Goiânia (ISSN 2179-1589).
Cada campus realizará o seu evento sob responsabilidade da Comissão
Organizadora, composta pela Direção Geral, Assessora de Pesquisa e Extensão e Gestores
Acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação.

NORMAS DE PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Resumo
O resumo a ser apresentado na XVI Semana de Extensão e X Jornada
Científica da UNIVERSO, campus Goiânia, deve ser enviado, impreterivelmente, até o
dia 19

de outubro

de

2018

para o email <semanextensaojc@gmail.com>,

identificando como assunto, “RESUMO: nome completo do autor principal”,
devendo ser também entregue no Departamento de Extensão uma via impressa
juntamente com a ficha de inscrição de autores. Por fim, é obrigatório que cada um dos
autores assine e que seja entregue, juntamente com a ficha de inscrição, o Termo de
Autorização para Publicação de Trabalho Científico em Obra Coletiva.
Resumo: Deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo da primeira linha, com o máximo
de 250 palavras e o mínimo de 150 palavras, contendo os seguintes aspectos de abordagem,
sem, contudo, qualquer identificação interna em tópicos: contextualização do tema e do objeto
de estudo, objetivos, síntese dos procedimentos metodológicos, resultados e considerações
finais/conclusões, com indicação, ao final, de 3 a 5 descritores (palavras-chave). Forma: fonte
Arial 12, entre linhas simples, em português, com 1 (uma) linha de separação entre o texto do
resumo e os descritores.
Modelo de resumo e Termo de Autorização para Publicação de Trabalho Científico
em Obra Coletiva: disponível no Blog da Monitoria (PIC institucional. Disponível) em:
<www.direitomonitoria.blogspot.com.br>; na página “XVI Semex e X Jornada Científica”.
Observação: todos os trabalhos inscritos deverão, obrigatoriamente, ser apresentados por
ao menos um dos autores, em dias e horários previamente divulgados pela comissão
organizadora do evento. No entanto, considerando a titularidade da coautoria e a
necessidade da abrangência individual da correspondente certificação, a inscrição
é individual, ou seja, deverá ser realizada por todos os autores e coautores que
desejarem receber o certificado comprovando a participação no evento e a apresentação do
trabalho aprovado, seja ele no formato de apresentação oral ou pôster.
Projeto de pesquisa
O projeto de pesquisa deve ser estruturado de acordo com o META (Manual de
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos), de maneira a contemplar, em termos de conteúdo
material: apresentação (tema e delimitação; problema; justificativa), objetivos, hipóteses,

referencial teórico, metodologia, estrutura provável do artigo científico, cronograma e
referências. a ser apresentado na XVI Semana de Extensão e X Jornada Científica da
UNIVERSO, campus Goiânia, deve ser enviado, impreterivelmente, até o dia 19 de
outubro de 2018 para o email <semanextensaojc@gmail.com>, identificando como
assunto, “RESUMO: nome completo do autor principal”, devendo ser também
entregue no Departamento de Extensão uma via impressa juntamente com a ficha de
inscrição de autores. Por fim, é obrigatório que cada um dos autores assine e que seja
entregue, juntamente com a ficha de inscrição, o Termo de Autorização para Publicação de
Trabalho Científico em Obra Coletiva.
Modelo de projeto de pesquisa e Termo de Autorização para Publicação de
Trabalho Científico em Obra Coletiva: disponível no Blog da Monitoria (PIC institucional.
Disponível) em: <www.direitomonitoria.blogspot.com.br>; na página “XVI Semex e X
Jornada Científica”.
Apresentação oral ou pôster
A apresentação oral e o pôster devem ser estruturados de maneira a contemplarem,
em termos de conteúdo material: introdução, objetivos, metodologia, resultado/discussão,
conclusão e referências.
O pôster a ser apresentado na XVI Semana de Extensão e X Jornada
Científica da UNIVERSO, campus Goiânia, deve ser enviado (conteúdo em formato de
resumo), impreterivelmente, até o dia 19 de outubro de 2018 para o email
<semanextensaojc@gmail.com>, identificando como assunto, “PÔSTER: nome
completo do autor principal”, devendo ser também entregue no Departamento de
Extensão uma via impressa juntamente com a ficha de inscrição de autores. Por fim, é
obrigatório que cada um dos autores assine e que seja entregue, juntamente com a ficha
de inscrição, o Termo de Autorização para Publicação de Trabalho Científico em Obra
Coletiva. O(s) autor(es) do pôster devem permanecer ao lado do pôster durante a sessão e
interagir com os interessados. O Evento oferecerá o suporte do pôster para exibição. A
impressão, o transporte, o armazenamento, a colocação e a retirada do pôster, entre outros,
são de responsabilidade do autor principal. Cada pôster terá 15 minutos de exposição para
uma banca examinadora.
Modelo de pôster e Termo de Autorização para Publicação de Trabalho Científico
em Obra Coletiva: disponível no Blog da Monitoria (PIC institucional. Disponível) em:
<www.direitomonitoria.blogspot.com.br>; na página “XVI Semex e X Jornada Científica”.
As apresentações orais terão duração de 20 minutos (projetos de pesquisa,

projetos de extensão, artigos científicos e demais trabalhos), incluindo debate. No slide inicial
da apresentação deverá incluir o logotipo do evento, da UNIVERSO e o título do trabalho,
seguido do(s) nome(s) do autor(es). Utilizar tipo de fonte (Arial) e tamanho mínimo de letra
(mínino 20) adequada para visualização em salas de porte médio. O(s) apresentador(es)
deverá(ão) comparecer à sala programada com antecedência mínima de 20 minutos e se
identificar(em) junto ao coordenador de sala.
Artigo científico (completo)
Aquele(s) que tiver(em) o trabalho selecionado para apresentação no evento,
pode(m) submeter o trabalho completo (artigo científico) na Revista de Trabalhos Acadêmicos
da UNIVERSO Goiânia (ISSN 2179-1589), para fins de publicação, devendo observar, para
tanto,

as

regras

formais

(formatação)

aplicáveis,

disponíveis

em

<http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3GOIANIA4&page=about&op=submissions#
authorGuidelines>.
Nesse caso, o trabalho (artigo científico) deverá ser submetido na Revista de
Trabalhos Acadêmicos UNIVERSO Goiânia até o dia 30 de novembro de 2018, no endereço:
<http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3GOIANIA4>.
Modelo de artigo científico e Termo de Autorização para Publicação de Trabalho
Científico em Obra Coletiva: disponível no Blog da Monitoria (PIC institucional.
Disponível) em: <www.direitomonitoria.blogspot.com.br>; na página “XVI Semex e X
Jornada Científica”.

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
trabalhos submetidos com a finalidade de serem apresentados oralmente ou em pôster,
conforme determinação dessa Comissão, de acordo com os critérios de adequação,
conveniência e oportunidade.
Recomenda-se cuidado na confecção do texto final dos resumos, pois são de
inteira responsabilidade de seu(s) autor(es), incluído(s) aí o(s) respectivo(s) orientador(es),
as informações sobre o(s) próprio(s) autor(es), 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. Um mesmo candidato poderá enviar e apresentar
mais de um trabalho, individual ou conjuntamente com outro(s) autor(es).
A apresentação (oral ou pôster) somente poderá ser realizada por autor(es)
inscrito(s) no evento.
A lista nominal dos trabalhos aceitos será divulgada no mural principal do pátio
central da UNIVERSO, campus Goiânia, a partir de 31 de outubro de 2018, e o autor
principal de cada artigo receberá da comissão organizadora, no endereço de e-mail
informado na ficha de cadastro, a carta de aceite do trabalho com a identificação da forma de
apresentação designada.
Telefone/e-mail do Departamento de Extensão e Pesquisa da UNIVERSO, campus
Goiânia: (62) 3238-3047 (diariamente, a partir das 13 h); <semanaextensaojc@gmail.com>.

INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas diretamente no Departamento de Extensão e
Pesquisa da UNIVERSO, campus Goiânia, de acordo com o seguinte cronograma:
 Pesquisador (Professor/Estudante/Egresso/Profissional): de 5 a 19 de outubro de
2018;
 Ouvinte (Professor/Estudante/Egresso/Profissional/Comunidade): de 5 de outubro a 2
de novembro de 2018 no Departamento de Extensão e Pesquisa da UNIVERSO,
campus Goiânia:
Local de incrições:

Departamento de Extensão e Pesquisa, campus Goiânia
R. 105-B, 185 - St. Sul, Goiânia - GO
Contato: (62) 3238-3047
semanextensaojc@gmail.com

Divulgação dos horários e locais das apresentações dos trabalhos aprovados: a partir
de 31 de outubro de 2018 no mural principal no pátio e no Blog da Monitoria (PIC
institucional). Disponível em: <www.direitomonitoria.blogspot.com.br>; na página “XVI
Semex

e

X

Jornada

Científica”,

além

do

site

de

estruturação

do

evento

“https://www.even3.com.br/semanextensaojc”.

COORDENAÇÃO
A coordenação geral da XVI Semana de Extensão e X Jornada Científica da
UNIVERSO, campus Goiânia, é da Pró-reitoria de Extensão, da Direção de Pesquisa da

UNIVERSO e da Assessora de Pesquisa e Extensão da UNIVERSO, campus Goiânia, com a
contribuição dos Gestores Acadêmicos de Graduação locais e da Comissão Científica do
evento.

CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

Envio do Resumo

Até 19 de outubro de 2018

Divulgação dos resumos aprovados

A partir de 26 de outubro de 2018

De 5 de outubro a 2 de novembro
de 2018

Inscrição (ouvintes)

Divulgação do horário e local da
apresentação dos trabalhos

A partir de 31 de outubro de 2018

LOCAL
Por email:
semanaextensaojc@gmail.com
(assunto: resumo_ nome completo
do autor principal)
No mural principal no pátio central,
e no Blog da Monitoria
<http://direitomonitoria.blogspot.co
m.br> e no site de estruturação do
evento
(https://www.even3.com.br/semane
xtensaojc)
Departamento de Extensão e
Pesquisa do campus
Informações: (62) 3238-3047 (a
partir das 13h)
No mural principal no pátio central,
e no Blog da Monitoria
<http://direitomonitoria.blogspot.co
m.br> e no site de estruturação do
evento
(https://www.even3.com.br/semane
xtensaojc)

Goiânia, 1 de outubro 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
Professora Tatiana Regal Dutra Diesel
Diretora Geral da UNIVERSO, campus Goiânia
Professora Cristina Dias de Souza Figueira
Assessora de Extensão e Pesquisa da UNIVERSO, campus Goiânia
Professor Giulliano Rodrigo Gonçalves e Silva
Gestor do Curso de Direito e da Pesquisa da UNIVERSO, campus Goiânia

