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EDITAL PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

1.     PREÂMBULO 

 

Em nome da Coordenação Nacional do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 

Instituições Comunitárias de Educação Superior – ForExt –, a Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC Minas) sediará o XXVIII Encontro Nacional e XXIII Assembleia Nacional 

do ForExt. Para o evento, convida as Instituições Comunitárias de Ensino Superior (ICES) a 

submeterem produções acadêmicas de extensão. Os trabalhos selecionados, nos termos deste edital, 

serão apresentados (e debatidos) no dia 22 de novembro de 2021.  

 

 

2.     DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

2.1. A apresentação de trabalhos no Encontro Nacional do ForExt tem a finalidade de socializar, 

com as comunidades acadêmicas integrantes deste Fórum, os resultados obtidos em ações de 

extensão em eixos predefinidos (abaixo explicitados). Visa a incentivar o fortalecimento da 

Extensão Universitária como ação integrante da formação discente e da promoção de uma 

sociedade mais democrática, igualitária, justa e sustentável.  

 

2.2. As submissões dos trabalhos seguirão a seguinte subdivisão temática: 

 
● Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Extensão Universitária; 

● O fomento da Extensão Universitária: captação de recursos; 

● Articulações entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

● Experiências de curricularização da Extensão Universitária; 

● Experiências extensionistas exitosas em tempos de distanciamento social. 

 

2.3. Cada Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES) integrante do ForExt poderá submeter 

até cinco trabalhos, a serem encaminhados pelo(a) gestor(a) da Extensão ou seu preposto.  

 

2.3.1 Os trabalhos produzidos por alunos de graduação e/ou de pós-graduação deverão ter a 

participação de pelo menos um(a) professor(a) da ICES, seja como orientador(a) ou coautor(a). 

 

2.3.2 Os trabalhos submetidos devem ter, no máximo, cinco (5) coautores, incluindo-se o(a) 

professor(a) da ICES.  

 

2.3.2.1 Consideram-se coautores aqueles que efetivamente tiverem escrito o trabalho a ser 

apresentado, independentemente de a equipe responsável pela atividade extensionista contar com a 

participação de outros integrantes. Os nomes destes poderão ser creditados em nota de rodapé. 
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2.4. Para a finalidade do evento, será aceita a submissão de resumos expandidos (vide Template - 

Apêndice I) 

 

2.5 O envio dos trabalhos pelo(a) gestor(a) da Extensão da ICES deverá ser realizado 

impreterivelmente até 25 de outubro de 2021. Para isso, faz-se necessário:  

 

2.5.1. preenchimento da ficha de submissão on-line (clique aqui). 

 

2.5.2. envio do(s) resumo(s) expandido(s), que deve(m) ser anexado(s) ao formulário on-line. 

Cada arquivo, em formato word, deverá conter o limite máximo de três laudas e seu tamanho 

não pode ultrapassar 1024 kb, de modo a ser suportado pelo formulário.  

 

2.6 O(s) trabalho(s) submetido(s) deverá(ão) ser decorrente(s) de modalidade(s) de extensão 

desenvolvida(s) no último biênio (2020 a 2021), e não ter(em) sido apresentado(s) em Encontro do 

ForExt do ano anterior. 

 

2.7 O(s) trabalho(s) deverá(ão) seguir as normas da ABNT e ser revisado(s) linguisticamente. 

 

2.8 Trabalhos encaminhados diretamente pelos autores, ou seja, que não forem encaminhados 

pelo(a) gestor(a) da Extensão, ou seu preposto, de ICES vinculadas ao ForExt, após análise da 

Comissão Científica, poderão ser desclassificados. 

 

 

3     DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3.1. Os trabalhos recebidos serão avaliados pela Comissão Científica do evento, que selecionará, no 

máximo, 60 (sessenta) para apresentação.  

 

3.2 A relação dos trabalhos selecionados será divulgada até 12 de novembro de 2021, no site do 

evento (www.pucminas.br/proex), juntamente com informações sobre o horário de cada 

apresentação e o link da sala em que esta se dará. 

 

3.2.1. Os autores dos trabalhos selecionados terão a sua disposição um template para produção de 

suporte visual de acompanhamento da apresentação – slide de Powerpoint – no site do evento.  

 

 

4     DA APRESENTAÇÃO  

 

4.1. Para participar deste evento, é imprescindível a presença síncrona de pelo menos um (co)autor, 

na sala virtual indicada, para exposição do trabalho e posterior debate com os convidados. 

 

4.2. Serão emitidos certificados somente para os autores cujos trabalhos tiverem sido 

efetivamente apresentados.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehQEtusG9wGEWF5bh0QkbQP3G39cvVGRTlhKzSR2ItmBUYDw/viewform
http://www.pucminas.br/proex
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5.     DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

5.1. Para fins de publicação, os trabalhos submetidos deverão ser inéditos. 

  

5.2. Os trabalhos submetidos neste edital poderão ser publicados no e-book alusivo ao evento, cujo 

lançamento está previsto para a próxima edição do Encontro do ForExt, em 2022. 

  

5.3. A seleção para publicação será feita pela Comissão Científica do evento. 

 

5.4 Caso os pareceristas recomendem revisões, o texto será liberado para publicação somente após a 

devida correção por parte do(s) autor(es). 

 

 

6     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

PERÍODO AÇÃO RESPONSÁVEIS 

25/10/2021 
Prazo para submissão de trabalhos para o 

Encontro ForExt 2021. 
Autores 

26/10/2021  

a 

08/11/2021 

Avaliação dos trabalhos. Comissão Científica 

12/11/2021 
Divulgação dos trabalhos aprovados para 

apresentação oral. 
Comissão 

22/11/2021 Exposição de Trabalhos  

Comissão Organizadora 

 

Autor(a) e coautor(es) (se 

for o caso) 

23/11/2021 

a 

15/12/2021 

Adequações e correção do trabalho, caso 

tenha sido indicado para publicação e haja 

recomendações dos pareceristas. 

Autor(a) e coautor(es) (se 

for o caso) 
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APÊNDICE I 
 

TEMPLATE PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO  

 

TÍTULO DO TRABALHO 

Subtema: Conforme o Edital, indicar a qual dos 5 subtemas o trabalho se vincula 

 

Nome(s) completo(s) do(s) autor(es);
1
  

Todo acadêmico deverá ter como coautor um professor responsável;
2
 

Fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento à direita;
3
 

Espaçamento entre linhas de 1,5 linhas, sem recuo e em negrito;
4
; 

Cada nome em uma linha, com sua respectiva nota de rodapé
5
 

 

RESUMO 

 

O resumo deve ser elaborado em fonte Times New Roman, tamanho 10 justificado, em parágrafo único, sem recuos, 

com espaço entre linhas simples. Deve conter no máximo 150 palavras.  

 

Palavras-chave: 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula.  

 

TÍTULO DO TRABALHO (EM OUTRO IDIOMA) 

 

RESUMO (EM OUTRO IDIOMA) 

 

O resumo deve ser elaborado em fonte Times New Roman, tamanho 10 justificado, em parágrafo único, sem recuos, 

com espaço entre linhas simples. Deve conter no máximo 150 palavras. (em outro idioma) 

                                                 
1 Formação/atuação profissional. Vínculo institucional. Fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas simples, sem recuo E-mail: xxx@pucminas.br. 
2 Formação/atuação profissional. Vínculo institucional. Fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas simples, sem recuo E-mail: xxx@pucminas.br. 
3 Formação/atuação profissional. Vínculo institucional. Fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas simples, sem recuo E-mail: xxx@pucminas.br. 
4 Formação/atuação profissional. Vínculo institucional. Fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas simples, sem recuo E-mail: xxx@pucminas.br. 
5 Formação/atuação profissional. Vínculo institucional. Fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas simples, sem recuo E-mail: xxx@pucminas.br. 

mailto:xxx@pucminas.br
mailto:xxx@pucminas.br
mailto:xxx@pucminas.br
mailto:xxx@pucminas.br
mailto:xxx@pucminas.br
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Palavras-chave: 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula. (em outro idioma) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os resumos submetidos deverão possuir no máximo 3 páginas, apresentados em formato .doc ou 

.docx, em tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas 1,5 linhas, margens superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm, 

com deslocamento de 1,25 cm da primeira linha. 

O texto do resumo expandido conterá as seguintes seções: Introdução, Metodologia, 

Fundamentação teórica e ou Discussões, Considerações e Referências. O corpo do texto deverá 

apresentar fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento entre linhas 

1,5 linhas, margens superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm. Com deslocamento de 1,25 

cm da primeira linha. 

A introdução deverá conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no resumo expandido, 

bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. A introdução deverá ainda 

contemplar o(s) objetivo(s) do estudo apresentado. 

 

METODOLOGIA 

 

Na Metodologia, será explicitado como o trabalho foi (ou vem sendo) realizado. Como foi feito o 

diagnóstico inicial, como foi desenvolvido o trabalho junto ao público-alvo, estratégias para a 

participação ativa do público-alvo no planejamento, realização e avaliação das atividades 

realizadas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

 

O autor poderá intitular esse item como “fundamentação teórica” – caso se trate de reflexões 

teóricas – ou como “discussões” – no caso de um projeto em andamento ou concluído. Cabe, nesta 
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seção, portanto, apresentar a ação extensionista, contextualizando-a com os achados na literatura 

sobre o tema e/ou, se for o caso, mostrar análise dos resultados obtidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações apresentam os resultados esperados (finais ou parciais) e uma breve apreciação 

em relação ao cumprimento dos objetivos inicialmente pretendidos e os impactos para a formação 

dos discentes implicados. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Seguir a ABNT – NBR 6023 para elaboração das referências. Acesse aqui a versão atualizada em 

14 de novembro de 2018. 

  

http://portal.pucminas.br/biblioteca/documentos/Guia-ABNT-referencias.pdf
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

● Prof. Me. Wanderley Chieppe Felippe (PUC Minas) 

● Prof .ª Dr. ª Yoná da Silva Dalonso (Univille)  

● Prof. Dr. Alexandre Eustáquio Teixeira (PUC Minas) 

● Prof.ª Dr.ª Márcia Luciane Drumond das Chagas e Vallone (PUC Minas) 

● Esp. Glaucineide Porto Alves (PUC Minas) 

● Prof.ª Me. Luciana Fagundes da Silveira (PUC Minas) 

● Prof.ª Dr. ª Ev'Ângela Batista Rodrigues de Barros (PUC Minas) 

● Esp. Camilla da Conceição Mendes Costa (PUC Minas) 

● Emmanuele Araújo da Silveira (PUC Minas) 

● Fernando César da Silva Ávila (PUC Minas) 

● Esp. Juliana Cristina Vieira (Unisal)  

● Prof ª. Me. Letícia Ribas Dieftenhaeler Bohn (Univille)  

● Lísia Rodigheri Godinho (UPF) 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

● Prof. Me. Wanderley Chieppe Felippe (PUC Minas) 

● Prof ª. Dr ª. Yoná da Silva Dalonso (Univille)  

● Prof. Dr. Antônio Wardison Canabrava da Silva (Unisal)  

● Prof. Dr. Rogério Bazi (PUC Campinas)  

● Prof. Dr. Rogério da Silva (UPF)  

● Prof. Dr. Alexandre Eustáquio Teixeira (PUC Minas) 

● Prof.ª Dr.ª Márcia Luciane Drumond das Chagas e Vallone (PUC Minas) 

● Esp. Glaucineide Porto Alves (PUC Minas) 

● Prof.ª Dr. ª Ev'Ângela Batista Rodrigues de Barros (PUC Minas) 

● Prof.ª Me. Luciana Fagundes da Silveira (PUC Minas) 

● Prof.ª Dr.ª Carolina Costa Resende (PUC Minas) 

● Prof.ª Me. Jane Carmelita das Dores de Arruda Barroso (PUC Minas) 

● Prof.ª Dr.ª Lucimar Magalhães de Albuquerque (PUC Minas) 

● Prof.ª Me. Márcia Colamarco Ferreira Resende (PUC Minas) 

● Prof.ª Me. Viviane Cristina Dias (PUC Minas) 

 


