
XVII SEMANA DE EXTENSÃO E V SEMANA DE PESQUISA
UNIVERSO/JUIZ DE FORA

21, 22 e 23 de outubro 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 e Pesquisa,
notifica que estão abertas as inscrições de trabalhos para a XVII Semana de Extensão e V Semana
de Pesquisa da UNIVERSO/Juiz de Fora, do período da publicação desse edital até a submissão do
resumo na Revista de Trabalhos Acadêmicos UNIVERSO - Juiz de Fora ISSN - 2179 1589. A
submissão poderá ser feita até dia 29 de setembro de 2019 (ver cronograma anexo).

O evento ocorrerá no período de 21 a 23 de outubro de 2019, no horário de 8h ao meio-dia
para cursos do turno da manhã e de 18h30 às 22h para cursos do turno da noite e versará sobre o
tema: “A extensão e a dialética teoria/prática na transformação social”. Envolverá as seguintes
áreas temáticas: Educação, Cultura, Saúde, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Trabalho,
Tecnologia e Comunicação. 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 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 envolvimento direto com a
comunidade, mostrando de que forma contribuem para o seu desenvolvimento. Os trabalhos de
iniciação científica, no entanto, não precisam estar, necessariamente, relacionados ao tema central
do evento.

As apresentações dos trabalhos aprovados pela comissão científica da XVII Semex e V
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/open?id=1PJnx3IQfATO-mXcZIfTdw4cADAZHRPet

Os autores podem submeter ou resumo ou artigo e, a comissão científica, a partir da
análise dos trabalhos submetidos, determinará qual a forma de apresentação dos trabalhos aceitos.

As apresentações orais terão duração de 20 minutos, incluindo debate e, cada pôster, terá
15 minutos de exposição para uma banca examinadora. O autor, antes da submissão, deve se
cadastrar na Revista de Trabalhos Acadêmicos - UNIVERSO Juiz de Fora ISSN 2179 1589 como autor
e, logo em seguida fazer a submissão, conforme tutorial disponível para download em
https://drive.google.com/open?id=1PJnx3IQfATO-mXcZIfTdw4cADAZHRPet

Os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento: Revista de Trabalhos
Acadêmicos - UNIVERSO Juiz de Fora nº 9 (ISSN 21791589).

No ato da submissão é necessário informar nome completo dos autores do trabalho,
nome(s) do(s) orientador(es) e endereço eletrônico de todos para confirmação do aceite e
divulgação do dia e horário de apresentação.

Recomenda-se cuidado na confecção do texto final tanto dos resumos como dos 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 (ou resumo, ou artigo).

https://drive.google.com/open?id=1PJnx3IQfATO-mXcZIfTdw4cADAZHRPet
https://drive.google.com/open?id=1PJnx3IQfATO-mXcZIfTdw4cADAZHRPet


Seção de artigos: pretende divulgar trabalhos acadêmicos e resultados das investigações
desenvolvidas nos Projetos de Iniciação Científica e Projetos de Extensão. O artigo deve seguir as
Diretrizes para Autores, conforme o link:
http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1JUIZDEFORA2&page=about&op=subm

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

investigações desenvolvidas nos Projetos de Iniciação Científica e de Extensão nas diversas áreas
do conhecimento. O resumo deve seguir o modelo oficial do evento, disponível em
https://drive.google.com/open?id=1PJnx3IQfATO-mXcZIfTdw4cADAZHRPet

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

A submissão tanto de resumos como de artigos poderá ser feita até dia 29 de setembro de
2019.

A apresentação somente poderá ser realizada através da pessoa inscrita no evento, com a
devida comprovação de pagamento da inscrição.

Divulgação dos Trabalhos Selecionados:
A partir de 14 de outubro de 2019 os autores receberão o aceite por e-mail que será enviado pelo
Editor da Revista de Trabalhos Acadêmicos - UNIVERSO Juiz de Fora. Nele será informada a data e o
horário da apresentação, assim como a forma: se oral ou se em pôster.

OBS: O candidato deverá se inscrever conforme tabela abaixo, para constar nos anais do evento.
Qualquer interessado 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 (como ouvinte) R$ 10,00

Período de inscrição no evento:
De 24 de junho a 18 de outubro de 2019

Local de inscrição:
Setor de Extensão, Pós-graduação e Pesquisa ou pelo site: https://universo.edu.br/extensao-
e-pesquisa/eventos-e-extensao/

Divulgação dos horários de apresentação dos trabalhos selecionados:
A partir de 14 de outubro de 2019, através do e-mail enviado pelo Editor da Revista.

Apresentação dos trabalhos selecionados:
21, 22 e 23 de outubro de 2019

Local de apresentação dos trabalhos:
Salas de aula, interior e exterior da biblioteca do campus da UNIVERSO/Juiz de Fora

http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1JUIZDEFORA2&page=about&op=submissions
http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1JUIZDEFORA2&page=about&op=submissions
https://drive.google.com/open?id=1PJnx3IQfATO-mXcZIfTdw4cADAZHRPet
https://universo.edu.br/extensao-e-pesquisa/eventos-e-extensao/
https://universo.edu.br/extensao-e-pesquisa/eventos-e-extensao/


Coordenação:
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.

Coordenação de Extensão, Pós-graduação e Pesquisa de Juiz de Fora
Tel.: (32)3311.9929
e-mail: semexsempesq@jf.universo.edu.br.

XVII SEMANA DE EXTENSÃO E V SEMANA DE PESQUISA
DA UNIVERSO/JUIZ DE FORA

21, 22 e 23 de Outubro de 2019

CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA LOCAL

Submissão do Trabalhos Até 29 de setembro http://revista.universo.edu.br/index.ph

p?journal=1JUIZDEFORA2

Divulgação dos Trabalhos
Aprovados A partir de 14 de outubro Envio por e-mail pelo Editor da Revista

Prazo para inscrição Até 18 de outubro

No link:

https://universo.edu.br/extensao-e-

pesquisa/eventos-e-extensao/

OU

Setor de Extensão, Pós-graduação e Pesquisa

Divulgação dos horários de
apresentação dos trabalhos

selecionados
18 de Outubro Envio de e-mail pela Coordenação de Extensão

Apresentação dos trabalhos
selecionados

21 a 23 de outubro de
2019 Campus Juiz de Fora

Juiz de Fora, 24 de junho de 2019.

Prof. Manuel de Souza Esteves
Pró-Reitor de Extensão da UNIVERSO
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