
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS NO  
 

I SEMINÁRIO REGIONAL CENTRO SUL DE PESQUISA 
E 

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO- ESTÁCIO BH  
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte,             
no uso de suas atribuições, torna público o edital para submissão de trabalhos científicos              
no I Seminário Regional Centro Sul de Pesquisa e VI Seminário de Pesquisa e Extensão -                
estácio BH. 

 

1. DO OBJETIVO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

1.1. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica espaço para a apresentação              
e discussão de trabalhos científicos, nacionais e internacionais, das diversas áreas de            
conhecimento, tendo como tema central “A EDUCAÇÃO NO PÓS-PANDEMIA” 

1.2. O Evento será realizado no período de 21/10/2020 a 22/10/2020, de 8h às 22h na                
plataforma da Microsoft Teams disponibilizados pela Centro Universitário Estácio de Belo           
Horizonte, bem como nas redes sociais. 

 

2. DOS PARTICIPANTES 

2.1. Poderão submeter resumos expandidos: pesquisadores, docentes, discentes e egressos de           
graduação e pós-graduação. 

2.2. Os resumos poderão ter até 05 (cinco) autores. 

2.2.1. A autoria será registrada pela ordem dos autores indicada no ato da submissão do               
resumo; 

2.2.2 Nos Trabalhos de Iniciação Científica, Extensão Acadêmica e Trabalhos de Conclusão            
de Curso (TCC), o professor orientador deve constar como um dos autores e citado em nota                
de rodapé. 

 

3. DA INSCRIÇÃO DOS RESUMOS E PARTICIPANTES 

3.1. A inscrição dos resumos expandidos dos trabalhos deverá conter as seguintes            
informações de identificação: 

a) Título; 
b) Curso/área de graduação ou pós-graduação ao qual o projeto está          

preponderantemente vinculado, assinalando uma das seguintes opções: 
 
● Pedagogia  
● História  
● Psicologia  

● Fisioterapia  
● Biomedicina  
● Odontologia 



● Serviço Social 
● Nutrição 
● Enfermagem 
● Educação Física  
● Gastronomia  
● Engenharia Civil 
● Engenharia Civil e 

Produção  

● Engenharia Mecânica e 
Elétrica  

● Direito 
● Gestão  
● Tecnologia da informação 
● Economia criativa 

c) Nome completo dos autores; 
d) Titulação e vínculo principal dos autores; 
e) Endereço de e-mail dos autores; 
f) Nome do responsável pela apresentação; 
g) E-mail do responsável pela apresentação; 
h) Contato de WhatsApp do responsável pela apresentação; 

 

3.2. Ser submetida em formato de texto puro (mínimo de 3.000 e máximo de 5.000 caracteres                
sem espaços), sem tabelas, figuras, fórmulas, equações ou diagramas na sequência a seguir: 

 
● Título 
● Autores 
● Tema geral e problema de pesquisa; 
● Objetivos;  
● Referencial teórico;  

● Metodologia;  
● Resultados (mesmo que parciais);  
● Conclusões; 
● Palavras-chave; 
● Referências. 

 

3.3. O texto deverá ser apresentado em português e conter no mínimo três termos como               
palavras-chave, e no máximo cinco palavras. Devem ser contempladas somente as referências            
citadas no resumo.  

3.4. Resumos que tratem de pesquisas em andamento deverão apresentar os resultados até a              
etapa desenvolvida; 

3.5. A qualidade dos resultados e conclusões é critério de avaliação dos resumos. Assim, os               
resumos devem conter evidência de resultados que caracterizem a realização de uma pesquisa,             
ainda que em andamento. 

3.6. Resumos recebidos com o mesmo título, apenas a última versão será considerada como              
inscrição para avaliação. 

3.7. Nenhuma informação poderá ser modificada após a submissão do resumo. 

3.8. A relação dos resumos aprovados será divulgada via e-mail informado no ato da              
inscrição. 

3.9. Os resumos considerados aprovados estão previamente selecionados para publicação nos           
Anais do evento. 

 



4. DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

4.1. O período para envio dos resumos será de 24/08/2020 a 23/09/2020, até 23h59m. 

4.2. A submissão dos resumos será através do preenchimento de formulário eletrônico abaixo             
disponibilizado no site https://forms.gle/VEHxzX1Gaa7JeDUt7 . 

4.2.1. Conter todos os dados especificados como obrigatórios nos campos de identificação, do             
texto do resumo e das palavras-chave, como descritos neste edital; 

4.2.2. O arquivo do resumo deve ser enviado pelo formulário em formato DOC. 
4.2.3. O texto deve estar com fonte Times New Roman, tamanho 12, de acordo com as                
normas da ABNT. 

4.2.4. Todos os arquivos deverão ser salvos com o seguinte nome: AREA_TÍTULO            
(exemplo: GESTAO_TRABALHO E GESTAO DE SI) 

4.2.5. Os resumos devem seguir o modelo do ANEXO 1, também disponível no link:              
https://drive.google.com/file/d/1hI3XaIN5E7ZJASWye1EpS_lm0nlzdyX5/view?usp=sharing  

4.3. Cada resumo terá um único responsável por sua submissão. Todas as comunicações entre              
os autores e o evento dar-se-ão exclusivamente através deste responsável e declarar quais             
autores desejam se inscrever como somente ouvintes, caso o resumo não seja aprovado. 

4.3.1. Deverá especificar, no ato da inscrição, necessidades especiais para apresentação, como            
utilização de recursos audiovisuais ou caixa de som, caso venha a ocorrer presencialmente na              
sede da IES. 

4.3.1. O responsável pela submissão será preferencialmente o líder do trabalho; 

4.3.2. Caso o responsável pela submissão seja ele mesmo um dos autores, deverá incluir o               
próprio nome no campo correspondente ao nome dos autores. 

4.4. Os resumos recebidos no prazo e conforme as normas deste Edital serão avaliados pelos               
membros do Comitê Científico do Seminário de Pesquisa e Extensão do Centro            
Universitário Estácio de Belo Horizonte e, caso necessário, outros membros a serem            
convocados, de acordo com determinação da Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão do Centro             
Universitário Estácio de Belo Horizonte. 

4.4.1. Serão considerados os seguintes critérios como aspectos de avaliação dos resumos: 

a) Pertinência e problema de pesquisa, 
b) Clareza dos objetivos,  
c) Presença de referencial teórico pertinente,  
d) Clareza da metodologia,  
e) Relevância dos resultados (mesmo que parciais) e  
f) Clareza das conclusões; 

4.4.2. Será considerado somente a submissão mais recente, quando houver mais de uma             
submissão de um mesmo resumo; 

4.4.3 A decisão dos membros do Comitê Científico do Seminário de Pesquisa e Extensão do               
Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte e, caso necessário, de outros membros a             
serem convocados, será incontestável. 

https://forms.gle/VEHxzX1Gaa7JeDUt7
https://drive.google.com/file/d/1hI3XaIN5E7ZJASWye1EpS_lm0nlzdyX5/view?usp=sharing


4.5. A divulgação da aprovação dos resumos deverá ser realizada até o dia 09/10/2020. às               
19h, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, através de um único e-mail contendo             
somente a lista dos trabalhos aprovados a ser enviada a todos os inscritos, cujos endereços de                
e-mails serão direcionados em cópia oculta. 

 4.5.1. Considerar-se-á como não aprovado o resumo que não constar na lista de aprovados; 

4.5.2. Será disponibilizado pela organização do evento um modelo de apresentação no            
formato “PPT” que deverá ser utilizado obrigatoriamente no dia da apresentação. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1. As apresentações dos trabalhos selecionados acontecerão no dia 21/10/2020 de 8h às 22h              
e 22/10/2020 de 8h às 22h, por meio de Comunicação oral na plataforma da Microsoft               
Teams disponibilizada pelo Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte através de           
ferramentas de ensino remoto, em virtude da situação pandêmica ocasionada pela COVID-19. 

5.2. A Apresentação dos trabalhos tem que ser realizada por pelo menos 01 (um) dos autores                
que deverá estar presente 10 minutos antes de sua Sessão. 

5.3. A apresentação terá duração máxima de 20 minutos, sendo 10 minutos disponibilizados             
para apresentação do trabalho, e 10 minutos para debates, devendo o responsável pela             
apresentação atentar-se às sinalizações de 10min e 5min faltantes para o término de sua              
apresentação. 

5.4. Realizar a apresentação no modelo formato “PPT” encaminhado pela organização do            
evento. 

5.5. Conter na parte inicial da apresentação a identificação do trabalho, autores e             
palavras-chave, apresentadas na inscrição. 

5.6. Estar ciente da possibilidade da apresentação ser registrada por fotos e entrevistas             
realizadas pela equipe organizadora do evento devidamente identificada. 

5.7. Comunicar imediatamente à organização do evento qualquer impossibilidade para a sua            
apresentação através do e-mail seminariodepesquisaestaciobh@gmail.com. 

5.8. A programação completa do evento será divulgada pelos canais de comunicação do             
evento pela equipe organizadora até o dia 09/10/2020. 

 

6. DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 

6.1. Os certificados dos trabalhos apresentados serão encaminhados em formato digital para o             
e-mail do responsável pela submissão do trabalho até 30 dias após a realização do evento. 

6.2. Os certificados para os professores avaliadores serão encaminhados por e-mail. 

6.3. Os melhores trabalhos avaliados estarão sujeitos a certificação de “MENÇÃO           
HONROSA” a serem definidos pelos membros do Comitê Científico do Seminário de            
Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. 

mailto:seminariodepesquisabh@gmail.com


6.4. Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do evento, cuja             
disponibilização será em formato digital no site do evento/IES até 60 dias após a realização do                
evento. 
 

7. DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS 

7.1. O Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte disponibilizará como parte           
integrante da Programação do Evento, a realização de atividades como palestras, entrevistas,            
fórum de debates e discussões, dentre outros, tendo como tema a “A EDUCAÇÃO NO              
PÓS-PANDEMIA”, com a participação de convidados, docentes e colaboradores. 

7.2. A participação nas atividades citadas no item 7.1 estão condicionadas à inscrição prévia a               
ser informada na divulgação da Programação do Evento. 

7.3. A participação nas atividades descritas ensejará na emissão de certificados que poderão             
ser utilizadas como comprovação de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). 

  

9. CRONOGRAMA 

DATAS DESCRIÇÃO DO EVENTO 
21/08/2020 a 21/09/2020 Período de Inscrição e Submissão dos Resumos Expandidos 

09/10/2020 Divulgação dos Resumo aprovados para apresentação 
21 e 22/10/2020 Data de Realização do Evento 

16/10/2020 Link de Apresentação dos Trabalhos 
09/10/2020 Programação Completa do Evento 
23/11/2020 Emissão de Certificados 
18/12/2020 Divulgação dos Anais 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. As eventuais dúvidas e questionamentos do presente edital serão dirimidas pelo Comitê             
Científico do Seminário de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de Belo             
Horizonte. 

 

 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.  

 

 

Mariana Cavaca Alves do Valle                                               Arnaldo Vieira Da Silva 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO                  PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 

  



ANEXO 1 

TÍTULO (Título em português, letra 14, todas maiúsculas, negrito) 
 

 
Autor 1  1

Autor 2  2

Autor3  3

 
 
Todo o texto do resumo expandido deve ter entre 3.000 e 5000 caracteres. O título deve estar                 
no topo da página, centrado e com letra Times tamanho 14, em negrito, escrito inteiramente               
no formato maiúsculo da letra. Todo o corpo de texto deverá ser escrito na letra “Times New                 
Roman” com tamanho 12. O texto deve ser justificado tanto na margem esquerda como na               
margem direita. Deixe um espaço de duas linhas brancas depois do título. Redija seu resumo               
em <word>, no formato de papel A4. Ao submeter seu resumo verifique se ele está salvo em                 
“arquivo.doc”. Todos os arquivos deverão ser salvos com o seguinte nome: AREA_TÍTULO            
(exemplo: GESTAO_TRABALHO E GESTAO DE SI). Resumos submetidos fora destes          
padrões não serão levados a avaliação, sendo instantaneamente rejeitados.  
O arquivo não deve ser paginado.  
Faça o seu resumo no formato deste modelo.  
Este modelo inclui descrições completas de como deverá ser confeccionado o resumo. Siga-o             
corretamente e em caso de dúvidas, entre em contato com a Organização do evento pelo               
e-mail seminariodepesquisaestaciobh@gmail.com 
Organização geral do resumo: 
 

● Título 
● Autores 
● Tema geral e problema de pesquisa; 
● Objetivos;  
● Referencial teórico;  
● Metodologia;  
● Resultados (mesmo que parciais) e  
● Conclusões; 
● Palavras-chave; 
● Referências bibliográficas. 

 
 
Palavras-chave:  limitado a 5 (cinco); separados por ponto e vírgula.  
 
Referências  
Liste toda referência bibliográfica com letra Arial tamanho 12.  
A referência deve estar de acordo com o padrão ABNT.  
 
ABCD. Smith, EFGH. Jones, “ArticleTitle”, Journal, Publisher, Location, Date, pp. 1-10. 

1 Docente do  Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - docente@estacio.br 
2 Discente do curso de XXXX do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - discente@estacio.br 
3 Discente do curso de pós-graduação XXXX do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - 
discente@estacio.br 
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mailto:docente@estacio.br
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