
Edital III Simpósio Integrado UNIFAL-MG – Múltiplos Saberes 

1 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Alfenas . UNIFAL-MG 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700   .   Alfenas/MG   .   CEP 37130-000 
Fone: (35) 3299-1000 . Fax: (35) 3299-1063 

Edital PRPPG/Proex/Prograd 03/2017 
 

Chamada para apresentação de trabalhos no 
III Simpósio Integrado UNIFAL-MG – Múltiplos Saberes 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e a Pró-Reitoria 
de Graduação (Prograd) abrem inscrições para apresentação de trabalhos no III Simpósio Integrado 
UNIFAL-MG – Múltiplos Saberes, com o objetivo de apresentar resultados obtidos pelos projetos de 
Iniciação Científica (IC), projetos de Pós-Graduação, projetos e programas de Extensão Universitária, ações 
do Programa de Educação Tutorial (PET) e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), registrados nas respectivas Pró-Reitorias da UNIFAL-MG. 

 

I- DA DATA E DO LOCAL DO EVENTO 

1. As atividades do evento ocorrerão no período de 30 de outubro a 30 de novembro de 2017: 

1.1. As atividades virtuais do evento ocorrerão entre os dias 30 de outubro e 29 de novembro de 2017. 

1.2. As atividades presenciais ocorrerão nos campi da UNIFAL-MG no dia 30 de novembro de 2017. 

2. A programação completa estará disponível no website do evento (http://www.unifal-
mg.edu.br/simposiointegrado). 

 

II- DA PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE 

1. Todas as atividades do evento serão gratuitas e abertas ao público. 

2. Para emissão de certificado de participação como ouvinte é necessário inscrever-se no evento. As 
inscrições nas atividades do evento deverão ser feitas no sistema de Controle de Ações de Extensão - CAEX 
(http://www.unifal-mg.edu.br/caex/inscricoes) no período de 01 de agosto até 29 de novembro de 2017. 

 

III- DA PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

1. Para submissão de trabalho é necessário inscrever-se no evento. As inscrições deverão ser feitas por meio 
do sistema de Controle de Ações de Extensão - CAEX (http://www.unifal-mg.edu.br/caex/inscricoes) – no 
período de 01 de agosto a 29 de setembro de 2017; 

2. A apresentação de trabalhos é restrita a projetos/programas desenvolvidos na UNIFAL-MG e devidamente 
registrados na PRPPG, na Proex ou na Prograd, independentemente de terem sido ou não contemplados 
com bolsa/financiamento. 

3. Os projetos/programas deverão pertencer às seguintes modalidades: IC, Programa de Pós-Graduação, 
Programa de Extensão, Projeto de Extensão, PET, PIBID. 

4. Os trabalhos deverão ser submetidos na forma de vídeo e resumo conforme instruções deste Edital e 
tutoriais disponíveis no website do evento. 

5. O trabalho deverá ser submetido pelo discente (bolsista ou voluntário) que deverá constar como “primeiro 
autor”. 

6. A submissão implicará automaticamente candidatura à apresentação presencial no dia 30 de novembro de 
2017, concorrendo à Menção Honrosa. 

 

IV – DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

1. A submissão de trabalhos ocorrerá em duas etapas, que deverão ser supervisionadas pelo 
orientador/coordenador do projeto/programa: 
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Etapa 1 → envio do vídeo com a apresentação do trabalho na plataforma “Simpósio” no endereço 
http://simposio.unifal-mg.edu.br/moodle. 

- O vídeo deverá ter a duração de 4 a 5 minutos, no formato MP4; 

- O roteiro do vídeo será livremente definido pelo autor e coautores do trabalho; 

- O título do trabalho e o nome dos autores deverão ser exibidos no início do vídeo; 

- A apresentação do trabalho no vídeo poderá ser feita por um ou mais integrantes do projeto/programa, 

bolsistas ou voluntários, não sendo obrigatória a exibição da imagem dos autores do trabalho; 

- Os vídeos deverão ser elaborados sob a supervisão do orientador/coordenador do projeto/programa; 

- As instruções detalhadas para upload do vídeo estarão disponíveis no website do evento e na plataforma 
“Simpósio”; 

- A organização do evento recomenda que este upload seja feito a partir de um computador localizado em 
campus da UNIFAL-MG; e 

- Os vídeos serão avaliados conforme as instruções deste Edital. 

Etapa 2 → submissão do resumo do trabalho e do endereço eletrônico do vídeo, no CAEX (http://www.unifal-
mg.edu.br/caex/inscricoes). 

- O(s) autor(es) deverá(rão), previamente, baixar do website do evento o arquivo digital de sua preferência, 
disponível nos formatos Word (.doc) e Latex (.tex), para elaboração do resumo, conforme o modelo (Anexo 
1); 

- Após edição do arquivo para elaboração do resumo, o mesmo deverá ser convertido para o formato .pdf – 
único formato aceito como forma de submissão neste evento; 

- A dimensão do arquivo não deve exceder a 2,0 MB (dois megabytes); 

- Os resumos serão avaliados conforme as instruções deste Edital; 

- Os resumos submetidos deverão ser elaborados sob a supervisão do orientador/coordenador do 
projeto/programa; 

- O autor e coautores deverão estar previamente cadastrados no CAEX para serem vinculados ao trabalho 
durante a submissão; 

- Os dados informados serão utilizados para emissão do certificado de apresentação do trabalho; e 

- As instruções para submissão do resumo no CAEX estarão disponíveis no website do evento. 

2. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por falhas no envio do vídeo e submissão do resumo 
por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 

V - DAS APRESENTAÇÕES EM SESSÕES VIRTUAIS 

1. Os vídeos ficarão disponíveis nas sessões virtuais de apresentação de trabalhos, que ocorrerão no período 
de 30/10/2017 a 29/11/2017. 

2. A participação virtual dos bolsistas autores, bolsistas coautores e orientador/coordenador dos trabalhos é 
obrigatória nas sessões virtuais nas quais seus trabalhos serão exibidos. 

3. A não participação virtual dos bolsistas autores, bolsistas coautores e orientador/coordenador será 
considerada uma infração às normas de Iniciação Científica e dos editais de concessão de bolsas de Extensão. 

4. Nas modalidades em que a participação do bolsista é obrigatória (IC, Projeto de Extensão e Programa de 
Extensão), caso o bolsista esteja impossibilitado de participar da sessão virtual de apresentação de trabalhos, 
o orientador/coordenador do projeto/programa deverá delegar tal função para um dos coautores previamente 
vinculados ao trabalho. 

5. As sessões virtuais deverão ser acessadas através da Plataforma “Simpósio”. 

 

VI - DAS APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS 

http://simposio.unifal-mg.edu.br/moodle
https://www.unifal-mg.edubr/caex
https://www.unifal-mg.edubr/caex
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1. Os trabalhos selecionados para a apresentação presencial, concorrendo à Menção Honrosa, deverão ser 
apresentados para uma banca avaliadora no dia 30/11/2017, em local e horário a serem divulgados no website 
do evento. 

2. As salas destinadas às apresentações presenciais estarão equipadas com os recursos necessários à 
apresentação dos trabalhos (computador, projetor multimídia e som). 

3. As apresentações presenciais deverão respeitar o limite máximo de 15 minutos. As orientações sobre a 
forma de apresentação estarão disponíveis no website do evento.  

 

VII - DA AVALIAÇÃO 

1. Todos os trabalhos inscritos no III Simpósio Integrado UNIFAL-MG – Múltiplos Saberes serão apreciados 
por três avaliadores designados pela Subcomissão Científica, que atribuirão notas parciais de zero a dez para 
cada um dos aspectos: 

 I – objetividade e clareza da apresentação; 

 II – conteúdo do resumo; e 

 III – articulação entre o conteúdo do resumo e a apresentação. 

2. Cada avaliador lançará no CAEX a nota final de 0 (zero) a 10 (dez), com base na apreciação dos três 
aspectos. 

3. Os trabalhos serão classificados, em cada modalidade, conforme média entre as notas atribuídas pelos 
avaliadores. 

4. Serão selecionados para a apresentação presencial os 5% dos melhores trabalhos classificados por 
modalidade/área, concorrendo à Menção Honrosa. 

5 A Menção Honrosa será atribuída ao melhor trabalho indicado pela banca avaliadora durante a sessão de 
apresentação presencial. 

 

VIII - DO CALENDÁRIO 

Período de submissão de resumos: 01/08/2017 a 29/09/2017. 

Inscrições de ouvintes nas atividades do evento: 01/08/2017 a 29/11/2017. 

Período das atividades virtuais: 30/10/2017 a 29/11/2017. 

Divulgação de locais e horários de apresentação presencial dos trabalhos: Até 23/10/2017. 

Divulgação dos trabalhos selecionados para apresentação presencial: Até 16/11/2017. 

Atividades presenciais do evento: 30/11/2017. 

 

 

 

Profa. Dra. Eva Burger 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Profa. Dra. Ana Rute do Vale 
Pró-Reitora de Extensão em Exercício 

 

 

Profa. Dra. Lana Ermelinda da Silva dos Santos 
Pró-Reitora de Graduação 



 

 

 

ANEXO 1 
 

Modelo do Resumo 
 

 
 

Título do trabalho 
 

Nome do submetedor (primeiro autor), coautor, coautor, nome do orientador/coordenador 

(último coautor) 
Filiação (Instituição, Unidade Acadêmica/Departamento, Curso) 

E-mail do primeiro autor 

 
Resumo: deve ser escrito respeitando o layout deste documento. O título deve ser centralizado e em fonte Times New 

Roman, negrito, tamanho da fonte: 14, com espaçamento 1,15 e espaço após o parágrafo. O nome dos autores deve ser 

adicionado logo abaixo do título centralizado, em fonte Times New Roman, negrito, tamanho da fonte: 12, com 

espaçamento 1,15 e espaço após o parágrafo. Apenas o nome do primeiro autor (submetedor do trabalho) deve estar 

sublinhado. Os nomes dos demais coautores devem ser adicionados após o nome do primeiro autor e por último deve ser 

adicionado o nome do orientador/coordenador. Abaixo dos nomes dos autores dever ser adicionada a filiação (em Times 

New Roman, itálico e tamanho de fonte: 10) de todos os autores, caso houver mais de uma filiação entre os autores, pode 

distingui-las por números sobrescrito. Em seguida, deve-se adicionar o e-mail do primeiro autor. O resumo deve conter: 

introdução, material e métodos, resultados e discussão e conclusão; deve ser escrito na fonte Times New Roman, tamanho 

da fonte: 10, justificado. As referências devem ser indicadas por número entre colchetes. A lista de Referências deve ser 

adicionada após o resumo e deve conter as seguintes informações: nome dos autores (sobrenome seguido das iniciais do 

nome), ano da publicação, título da referência, local em que foi publicado, o volume, dois pontos e o número das páginas, 

conforme exemplificado abaixo. Entre o resumo e a lista de Referências devem ser informadas as fontes de financiamento. 

Projetos/programas que contaram com bolsas deverão, obrigatoriamente, mencionar as Agências ou Órgãos de Fomento 

que concederam tais bolsas. O resumo pode conter imagens, tabelas e equações. As margens esquerda e direita devem ser 

de 3 cm. O arquivo não pode exceder a uma página e deve ser salvo no formato .pdf para ser submetido. O arquivo em .pdf 

não pode exceder a 2,0 Mb (dois megabytes). Não serão aceitos os resumos que não obedeçam este modelo. 

Palavras-chave: 

 
Financiamento:  
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