
 

 
De 02 a 04 de Junho de 2020 

 
EDITAL 

  

A Diretoria do Centro UNIVERSO Goiânia, 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 para III Congresso Universo           

Goiânia. Esse Congresso ocorrerá no período de 02 a 04 de Junho de 2020,              

nos períodos matutino e noturno, e versará sobre o tema: “Resiliência Frente            

à Pandemia de COVID-19, e tem como objetivos: 

Promover a aproximação, o intercâmbio e o debate entre os diversos            

segmentos da sociedade envolvidos com a extensão universitária; 

Permitir o contato da comunidade universitária com os trabalhos de           

extensão e pesquisa principalmente os projetos de iniciação científica; 

A Programação desse evento on line conta com webinar, LIVE AO           

VIVO, mesa redonda, feira de estudante virtual, bate papo virtual com Egresso            

e submissão de resumos de trabalhos científicos. 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

OUVINTES 

 

Para participar do III Congresso você deverá realizar a inscrição no           

site do Even3 pelo link https://www.even3.com.br/cmupandemia20201. O       

participante deverá verificar a programação no Site do evento e entrar           

pelo link da atividade do Congresso. 

Esse evento é gratuito. Os participantes receberão um certificado         

digital de 30 horas que será enviado para o e-mail que o participante             

https://www.even3.com.br/cmupandemia20201


 
cadastrar no EVEN3. Para fazer jus ao certificado, o ouvinte deverá           

participar nas atividades de dois dias do evento.  

 

O aluno do CURSO DE DIREITO deverá realizar a inscrição no site da ESA               

no seguinte LINK   

https://www.oabgo.org.br/esa/eventos/online/01-a-04-06-congresso-on-line

-da-advocacia-jovem-de-goias/. Esse evento é gratuito e o aluno receberá         

um Certificado de 30 horas enviado pela ESA (Escola Superior da Advocacia           

de Goiás). 

 

1.2 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Poderão apresentar trabalhos os acadêmicos da UNIVERSO, egressos,        

professores, pesquisadores da graduação e pós-graduação, professores de        

outras isntituições, profissionais e comunidade estudantil externa. Pode-se        

apresentar as pesquisas em andamento ou concluídas, o VT, os resultados de            

projetos sociais entre outros. Os resumos dos trabalhos a serem apresentados           

no III CONGRESSO devem ser enviados, impreterivelmente até o dia          

01/06/2020 para o e-mail do GESTOR/CURSO. 

O participante do Congresso deverá enviar para o email do Gestor/ CURSO o             

resumo com intuito de compor o ANAIS desse evento . O resumo deverá ser              

feito conforme as regras desse Evento .VEJA A SEGUIR O ENDEREÇO           

ELETRÔNICO DE CADA CURSO: 

CURSO/ ÁREA E-MAIL PARA O SEMEX 

 Fisioterapia gestor.fisioterapia@go.universo.edu.br 

Educação Física  gestor.educacaofisica@go.universo.edu.br  

Psicologia gestor.psicologia@go.universo.edu.br  

Odontologia gestor.odontologia@go.universo.edu.br  

Medicina Veterinária,  gestor.odontologia@go.universo.edu.br  

Enfermagem gestor.enfermagem@go.universo.edu.br  

https://www.oabgo.org.br/esa/eventos/online/01-a-04-06-congresso-on-line-da-advocacia-jovem-de-goias/
https://www.oabgo.org.br/esa/eventos/online/01-a-04-06-congresso-on-line-da-advocacia-jovem-de-goias/


 
Farmácia gestor.farmacia@go.universo.edu.br 

Nutrição gestor.nutricao@go.universo.edu.br  

Área Empresarial:  
Cursos de Administração, 
de Ciências Contábeis e 
de Engenharia de 
Produção 

gestor.empresarial@go.universo.edu.br  

Curso de Design de Moda AVA: ESTÁGIO MODA IV 

 

OBSERVAÇÕES: 

Cada trabalho pode ser individual ou em grupo ( 5 autores e o orientador),              

incluir o Orientador como Autor. 

O conteúdo do trabalho é de inteira responsabilidade do (s) autor(s). 

Após o envio do trabalho, os mesmos passarão por um processo de            

seleção realizado pela Comissão Científica de cada Curso dessa IES. 

 

ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO  
2.1  DIRETRIZES PARA AUTORES 

 
Objetivando sintetizar e uniformizar os procedimentos formais de        

elaboração de trabalhos científicos a serem submetidos após o evento para a            

publicação em Anais pela revistas científica 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        

respeita à elaboração de artigos científicos. 

ORIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO RESUMO 

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); 

Exemplo de Resumo: 

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO EM ATLETAS DE FUTEBOL 
DE ALTO RENDIMENTO: UM RELATO DE CASO 

 
Amanda Terra Silva1;  

Sarah Monteiro da Silva2; 
 Layssa Vieira Silva3;  

José Roberto de Souza Júnior4;  
Thiago Vilela Lemos5; 

 
RESUMO 

 
A avaliação é uma maneira de verificar o organismo como um todo, buscando              

analisar possíveis alterações e ou risco de desenvolvê-las, tentando ao mesmo           
tempo identificar as demandas daquele corpo, para tentar de maneira          
especifica supri-las de forma correta. Uma avaliação feita de maneira adequada           
é muito importante para evitar lesões e treinos sem necessidades, além de            
contribuir para a capacidade funcional do indivíduo. Os atletas de alto           
rendimento, em específico, jogadores de futebol, diante de suas exigências          
funcionais necessitam de avaliações periódicas para adequarem seus treinos         
diários em prol de um melhor rendimento. O objetivo desde estudo é analisar a              
avaliação de um jogador de futebol submetido a alguns testes funcionais e            
analisar seus resultados dentro da perspectiva da importância de uma          
avaliação. A avaliação do atleta constou de testes funcionais como o single hop             



 
test, o Star Excursion Balance Test (SEBT), o Functional Moviment System           
(FMS), e a avaliação através do Dinamômetro Isocinético. Com o estudo           
verificou-se o quanto é importante fazer uma avaliação adequada, tendo em           
vista os benefícios que pode trazer aos atletas, dentro de seus treinos e             
qualidade de vida, melhorando seu desenvolvimento como um todo e          
propiciando um melhor rendimento diante de sua demanda funcional dentro da           
sua profissão.  

Palavras-chave: Avaliação, Atletas, Futebol, Funcionalidade, Fisioterapia 
 
1 Discente em Fisioterapia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).  
2 Discente em Fisioterapia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).  
3 Discente em Fisioterapia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).  
4 Fisioterapeuta na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Mestre em Ciências e            
Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília (UnB). 
5 Doutor em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília (UnB). Docente               

da Universidade Estadual de Goiás e Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) – Goiânia 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS (COMUNICAÇÃO ORAL E PÔSTER) 

Abertura para envio de trabalho 25/05/2020 

Encerramento de envio de trabalho 01/06/2020 

PARTICIPANTES 

Abertura das inscrições 27/05/2020 

Encerramento das inscrições 03/06/2020 

 
 

 Goiânia, 25 de maio de 2020. 
 

COMISSÃO ACADÊMICA DE ORGANIZAÇÃO 
 
Professora Eliane Alves de Moura 
Diretora do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Cristina Dias de Souza Figueira 
Assessora de Pesquisa e E xtensão do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Lúcia Kratz 
Gestora do Curso de Administração e do Curso de Ciências Contábeis do            
Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Antonia Chaveiro Martins 
Gestora do Curso de Direito do Centro UNIVERSO Goiânia 



 
Professor Marcos José de Oliveira 
Gestor do Núcleo de Prática Jurídicado Centro UNIVERSO Goiânia  
Professor Thiago Vilela Lemos 
Gestor do Curso de Fisioterapia do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Renata Cristina Leite da Silva 
Gestora da Clínica Escola de Fisioterapeuta do Centro UNIVERSO Goiânia  
Professor Gilberto Reis Agostinho Silva 
Gestor do Curso de Educação Física do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professor Éttore Riter 
Gestor do Curso de Psicologia do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Adriana de Oliveira Barbosa 
Coordenadora do Núcleo de Psicologia Aplicada do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professor Aroldo Lenza Junior 
Gestor do Curso de Engenharia de Produção do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Sylvia Escher de Oliveira Nielson 
Gestora do Curso de Farmácia do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professor Carlos Bandeira Junior 
Gestor do Curso de Odontologiado Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Suely Moreira Borges Calafiori 
Gestora do Curso Design de Moda do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Ingrid Bueno Atayde Machado 
Gestor do Curso de Medicina Veterinária do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Priscila B. de Oliveira Neves Carneiro 
Gestora do Curso de Nutrição do Centro UNIVERSO Goiânia 
Professora Sue Christine Siqueira 
Gestora do Curso de Enfermagem 
 


