XVIII SEMANA DE EXTENSÃO E VI SEMANA DE PESQUISA
CENTRO UNIVERSO JUIZ DE FORA
26, 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2020
EDITAL
O Centro UNIVERSO Juiz de Fora, no que confere o estatuto interno e de acordo com a
Política Nacional de Extensão e Pesquisa, declara abertas as inscrições de trabalhos para a XVIII
Semana de Extensão e VI Semana de Pesquisa do Centro UNIVERSO Juiz de Fora, do período da
publicação deste edital até a submissão do resumo ou do artigo na Revista de Trabalhos
Acadêmicos UNIVERSO - Juiz de Fora ISSN 2179- 1589. A submissão poderá ser feita até dia 09 de
outubro de 2020 (ver cronograma anexo).
O evento ocorrerá no período de 26 a 30 de outubro de 2020, pelo Google Meeting, no
horário de 9h ao meio-dia para cursos do turno da manhã e de 19h às 22h para cursos do turno da
noite e versará sobre o tema: “Os impactos da pesquisa e extensão 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, as atividades oferecidas como palestras,
minicursos e afins serão planejadas pela comissão organizadora de cada curso de graduação que
também divulgará aos participantes o cronograma do evento. Aqueles que, além de participarem
dessas atividades, também realizarem a submissão de trabalhos a serem apresentados durante o
evento, devem seguir uma linha de pesquisa e extensão de forma a 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, necessariamente, estar relacionados ao tema central do evento.
As apresentações dos trabalhos submetidos à XVIII Semex e VI Sempesq acontecerão pelo
Google Meeting e deverão seguir o modelo oficial do evento, disponível para download em
MODELOS. As apresentações terão duração máxima de 20 minutos, incluindo o debate.
A submissão deve ser feita em documento de texto (.doc) pelo autor (a) professor (a)
orientador (a) da pesquisa desenvolvida junto com os acadêmicos em suas disciplinas ou
projetos. Deve-se submeter o resumo, o artigo ou o relato de experiência na Revista de
Trabalhos Acadêmicos UNIVERSO - Juiz de Fora. Para tanto, basta atentar-se à sessão desejada
(resumo – artigo – relato de experiência) e às normas encontradas em “Diretrizes para Autores”.
Para aqueles que nunca submeteram trabalhos nesta revista, antes da submissão, deve-se
cadastrar como autor e leitor na Revista de Trabalhos Acadêmicos - UNIVERSO Juiz de Fora ISSN
2179 1589. A submissão deve ser realizada pelo professor responsável, conforme tutorial
disponível para download em MODELOS.
Os trabalhos aceitos serão publicados nos anais do evento: revista de nº 11 (ISSN 21791589).
No ato da submissão é necessário informar nome completo de todos os autores e coautores do trabalho, bem como o endereço eletrônico de todos para receberem a confirmação do
aceite e a divulgação do dia e horário das apresentações.
Recomenda-se cuidado na confecção do texto final, pois são de inteira responsabilidade

dos seus autores e co-autores as informações, os conteúdos apresentados, bem como a redação
empregada para expressá-los.
Atenção para a sessão desejada durante a submissão.
Um mesmo candidato poderá apresentar mais de um trabalho, efetuando uma inscrição
para cada um deles, pois no ato da inscrição, há de se colocar o título do trabalho submetido.
A submissão tanto de resumos como de artigos ou relato de experiência poderá ser feita
até dia 09 de outubro de 2020.
A apresentação deverá ser realizada por pessoa inscrita pelo site no evento e que
cumpriu o prazo limite para submissão do trabalho.
Divulgação dos Trabalhos Aceitos:
A partir de 16 de outubro de 2020 os autores receberão o aceite por e-mail, enviado pelo Editor da
Revista de Trabalhos Acadêmicos - UNIVERSO Juiz de Fora. Nele será informado também a data e o
horário da apresentação.
OBS: O candidato deverá se inscrever pelo site como ouvinte ou com submissão de trabalho em:
(https://inscricoesextensao.asoec.com.br/inscricao-evento/index), conforme os valores da tabela
abaixo.

INSCRIÇÕES
Apresentação de
trabalhos

VALORES

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 31 de agosto a 24 de outubro de 2020
Local de inscrição:
Pelo site: https://inscricoesextensao.asoec.com.br/inscricao-evento/index
Atente-se para escolher a filial Juiz de Fora e o evento que está vinculado ao seu curso se for aluno
UNIVERSO, assim como para escolher a filial Juiz de Fora e o curso relacionado ao assunto do seu
trabalho, caso seja aluno de outra IES ou comunidade.
Divulgação dos horários de apresentação dos trabalhos selecionados:
A partir de 16 de outubro de 2020, através do e-mail enviado pelo Editor da Revista.
Local de apresentação dos trabalhos:
Google Meeting
Coordenação:
O Centro UNIVERSO Juiz de Fora realizará este evento por meio da comissão organizadora
composta pela direção, gestores acadêmicos de graduação, gerência de extensão, pós-graduação e
pesquisa e comissões organizadoras compostas por acadêmicos.

Coordenação de Extensão, Pós-graduação e Pesquisa de Juiz de Fora
e-mail: semexsempesq@jf.universo.edu.br.
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CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

LOCAL

Submissão dos Trabalhos

Até 09 de outubro

http://revista.universo.edu.br/index.php?journa
l=1JUIZDEFORA2

Divulgação dos Trabalhos
Aprovados

A partir de 16 de outubro

e-mail enviado pelo Editor da Revista

Prazo para inscrição

Até 24 de outubro

Divulgação dos horários de
apresentação dos trabalhos A partir de 16 de outubro
selecionados
Apresentação dos trabalhos
selecionados

https://inscricoesextensao.asoec.com.br/inscric
ao-evento/index

e-mail enviado pela Coordenação de Extensão

Em data e horário
definido pela comissão

Juiz de Fora, 31 de agosto de 2020.

Google Meeting

