
 

De 20 a 23 de MAIO de 2019 

 

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 o II CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR UNIVERSO 

GOIÂNIA, do período da publicação deste edital até dia 15 de maio de 2019, 

prazo final para envio dos resumos consoante a apresentação de trabalhos 

e dia 17 de maio para inscrição nesse evento como participante /ouvinte. 

O evento acontecerá no período de 20 a 23 de maio de 2019, das 

8h ao meio-dia (para turmas diurnas) e das 19h30 às 22h (para turmas 

noturnas), e versará sobre vários temas tais como: saúde pública, 

empreendedorismo, o poder da inovação e o ativismo judiciário. Nesta 

perspetiva, esse evento tem como objetivo contribuir com o avanço das 

diferentes áreas além de aprimorar e qualificar nossos discentes. 

 

A Programação desse evento conta com palestras, workshops, mesa-

redonda, curso de extensão, roda de conversa, Desfile de Moda e 

apresentação de trabalhos científicos por meio de pôsteres e/ ou apresentação 

oral. 



 

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 

 

 Promover o debate sobre saúde pública, empreendedorismo, o 

poder da inovação e o ativismo judiciário; 

 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; 

 Divulgar e incrementar as iniciativas que promovam a indução do 

contato dos alunos com conhecimento recente e inovador. 



 

INSCRIÇÃO NO EVENTO 

 

Para realizar a inscrição como participante no Congresso acesse o site da 

aérea desejada nos seguintes endereços eletrônicos:  

 

 ÁREA DA SAÚDE 

Cursos: Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, Odontologia, Medicina 

Veterinária, Enfermagem, Farmácia e Nutrição. 

https://www.even3.com.br/saudepublica 

 

 ÁREA EMPRESARIAL 

Cursos de Administração, de Ciências Contábeis e de Engenharia de 

Produção 

https://www.even3.com.br/cm2019. 

 

 CURSO DE DESIGN DE MODA 

https://www.even3.com.br/cmmoda 

 

 ÁREA JURÍDICA: 

Curso de DIREITO: 

https://www.even3.com.br/semanajuridicauniverso; 

 

Os participantes receberão um certificado digital de 30 horas que 

será enviado para o PORTAL DO ALUNO DA UNIVERSO e via e-mail para os 

participantes da Comunidade Externa. Para fazer jus ao certificado, o 

https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/
https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/
https://www.even3.com.br/cmmoda
https://www.even3.com.br/semanajuridicauniverso


congressista deverá cumprir 80% da carga horária do evento – aferido por 

leitura ótica do código de barra QR CODE em cada dia e local de participação 

nesse evento. 

 

SUBMISSÃO de TRABALHOS 

 

A comissão científica, no uso de suas atribuições, torna público o 

edital para submissão de trabalhos científicos para exposição nesse evento. 

Os participantes receberão um certificado digital de 30 horas que será enviado 

via e-mail para os participantes. Para a submissão de propostas para 

apresentação de trabalhos verificar as regras para a submissão de resumo nos 

seguintes endereços eletrônicos: 

 

 ÁREA DA SAÚDE:  

Cursos: Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, Odontologia, Medicina 

Veterinária, e Enfermagem. 

https://www.even3.com.br/saudepublica 

 ÁREA EMPRESARIAL: 

Cursos de Administração, de Ciências Contábeis e de Engenharia de 

Produção 

https://www.even3.com.br/cm2019. 

 

 CURSO DE DESIGN DE MODA 

https://www.even3.com.br/cmmoda 

OBS: VERIFIQUE NO SITE DE CADA ÁREA SOBRE A ORIENTAÇÃO 

PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO COM EXCEÇÃO DO CURSO DE 

DIREITO. VEJA A SEGUIR AS ORIENTAÇÓES PARA ESSE CURSO. 

 ÁREA JURÍDICA: 

https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/
https://www.even3.com.br/cm2019
https://www.even3.com.br/cmmoda


Curso de DIREITO: 

https://www.even3.com.br/semanajuridicauniverso 

 

       Orientação para submissão de trabalho para o curso de Direito: 

 

Formalize sua inscrição junto ao representante de sala ou na gestão do 

curso (R$ 20,00) objetivando obter o certificado correspondente.  

Os resumos a serem apresentados no II Congresso Multidisciplinar Universo 

Goiânia e XVIII Semana Jurídica devem ser enviados, impreterivelmente, 

até o dia 16 de maio para o e-mail extensão@go.universo.edu.br 

(assunto: resumo_ nome completo do autor principal) 

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. 

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 com o representante de sala ou na Gestão do Curso de Direito, 

mas não devem fazer nova submissão do mesmo trabalho. Verifique as 

diretrizes para autores as quais contém as normas para a produção do resumo. 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

II Congresso Multidisciplinar e XVIII Semana Jurídica 

Objetivando sintetizar e uniformizar os procedimentos formais de elaboração 
de trabalhos científicos a serem submetidos após o evento para a publicação 
em Anais pelas revistas científicas da Universo, notadamente a partir da 
Revista de Trabalhos Acadêmicos da Universo – Campus Goiânia, foram 
elaboradas as seguintes diretrizes que devem ser seguidas por todos os 
alunos, professores, orientadores e pesquisadores, especialmente no que 

https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/


respeita à elaboração de artigos científicos. 

Assim, todos os textos enviados como colaboração à Revista de Trabalhos 
Acadêmicos - UNIVERSO Goiânia devem ser encaminhados eletronicamente 
para o e-mail extensão@go.universo.edu.br (EXCLUSIVAMENTE PARA O 
CURSO DE DIREITO), e em caso de seleção, a publicação deverá ser 
precedida da assinatura do termo de autorização de publicação 
juntamente com o Gestor de Curso: 

 Título: todo escrito em letras maiúsculas, em negrito e com fonte Arial 14. Não 
deve conter abreviaturas, nem ultrapassar o tamanho máximo de 120 
caracteres (sem espaços); 

 Subtítulo: deve ser separado do título por dois pontos e escrito todo em letras 
minúsculas (exceto substantivos próprios) e em negrito, na fonte Arial 14. 

 Autores do artigo: liste os autores, por seu nome completo, sem abreviaturas, 
com fonte Arial 10, entre linhas simples (1,0) e parágrafo com alinhamento 
à direita, indicando, por meio de nota de rodapé numerada e inserida ao final 
do nome de cada autor, o nome da Universidade e o 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 (quando existente) deve ser 
informada a titulação máxima e a instituição de ensino superior (IES) a que 
está vinculado, sendo o texto da nota de rodapé redigido com fonte Arial 10, 
entre linhas simples (1,0) e parágrafo com alinhamento justificado completo; 

 Resumo do trabalho: deve ser redigido em parágrafo único, sem recuo da 
primeira linha, com o máximo de 250 palavras e o mínimo de 150 palavras, 
contendo: contextualização do tema e do objeto de estudo, objetivos, síntese 
dos procedimentos metodológicos, resultados e considerações 
finais/conclusões. Forma: fonte Arial 12, entre linhas simples em português; 

 Palavras-chave: devem compreender de três a cinco termos, empregando 
descritores usuais nas áreas afins. Redigido no mesmo formato do resumo, 
deve ser dele separado por uma linha (com espaço simples – 1,0); 

 Arquivo: os artigos submetidos deverão ser digitados, na parte textual, 
em Word for Windows, folha formato A4, entre linhas 1,5, antes e depois do 
parágrafo sem adição de espaço (0,0 pt.), fonte Arial 12, alinhamento 
justificado completo, margens superior/esquerda com 3 cm e inferior/direita 
com 2 cm. 

 Citações: deverão ser elaboradas de acordo com o padrão da NBR 10520 
(ABNT, 2001), no sistema autor-data. Exemplo: “De acordo com Silva (2016, 
p. 58)...”; ou “(SILVA, 2016, p. 58); 

 

 

 

 

Exemplo de Resumo: 

mailto:extensão@go.universo.edu.br


 

TRABALHO, CIDADANIA E DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

Maria Terra Silva1;  
 Paula Monteiro da Silva2; 

 Lúcia Vieira Silva3;  

Orientador: Giulliano Rodrigo Gonçalves e Silva 5 
 

 
RESUMO 

  
O trabalho é o fruto da ação humana aplicada na natureza com fito de modificá-
la, alterando o meio ambiente onde está inserido para torná-lo mais adequado 
aos seus anseios pessoais e coletivos. O trabalho difere o gênero humano do 
animal e demonstra sua particular aptidão de transformação da natureza para 
satisfação da espécie, enquanto o gênero animal evolui a espécie em 
adequação às novas realidades da natureza. As técnicas de trabalho se 
constituem em conhecimento, sendo seu aperfeiçoamento e sua disseminação 
tarefas da educação. Esta, a seu turno, é ferramenta imprescindível do sistema 
posto, na medida em que divulga os valores necessários à manutenção do 
status quo, ao mesmo tempo em que prepara a nova mão de obra a ser 
utilizada segundo as necessidades ditadas pelo próprio mercado. A par da 
vida, saúde e moradia, também a educação e o trabalho constituem direitos 
essenciais e, por isso, elementos indissociáveis da formação integral do 
cidadão. Até mesmo à vista do sistema capitalista vigente, constitui-se 
atualmente a matéria de consumo um elemento inerente à vida humana em 
sociedade, razão por que da nossa preocupação com a conscientização do 
homem, inclusive e especialmente por meio da educação, acerca de certos 
caracteres básicos da relação de consumo, como parte integrante do processo 
de formação do cidadão integral. 

 

 
Palavras-chave: Trabalho; cidadania; educação para o consumo. 

 

1 Acadêmico do 9. Período do Curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira, Campus 
Goiânia. 
2 Acadêmico do 9. Período do Curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira, Campus 
Goiânia..  
3 Acadêmico do 9. Período do Curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira, Campus 
Goiânia. 
5 Mestre em Direito das Relações Jurídico-empresariais (UNIFRAN/SP). Especialista em 
Direito Civil (UFG) e em Direito Processual Penal (UFG). 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 



 

Goiânia, 07 de maio de 2019. 

 

Professor Manuel de Souza Esteves 

Pró-Reitor de Extensão da UNIVERSO 

 

Professora Tatiana Regal Dutra Diesel 

Diretor Geral do campus Goiânia – Go 

 

Professora Cristina Dias de Souza Figueira 

Assessora de Pesquisa e E xtensão e Coordenadora Geral do Evento do 

campus Goiânia – Go 

 

 ABRIL MAIO 
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INSCRIÇÃO NO EVENTO 
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X 

X X 
    

APROVADOS DE TRABALHOS 
    

X X X X  

X 

     

ABERTURA DIREITO 
          

X 

   

ENCONTRO EGRESSOS 

FARMÁCIA 

          
X 

   

DESFILE DE MODA 
           X 

  

ABERTURA SAÚDE 
           

X 

  

ABERTURA EMPRESARIAL 
           

X 

  

ATIVIDADES POR CURSO 
            

X X 



Professor Giulliano Rodrigo Gonçalves e Silva 

Gestor do Curso de Direito e Gestor da Pesquisa da UNIVERSO, campus  

Goiânia 

Professora Eliane Alves de Moura 

Gestora do Curso de Administração e Ciências Contábeis e Coordenadora 

Geral do Evento do campus Goiânia – Go 

 

Professor Walter Rogério Diesel 

Coordenador Geral do Evento do campus Goiânia - Go 


