
 

 

 

 

 

 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DO 
22º SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA UEMG – P&E 

2020 (ONLINE) 
  

Prezado/a Sr/a Diretor/a,  

No ano de 2020, o 22º Seminário de Pesquisa e Extensão, promovido pela 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPPG e pela Pró-reitoria de 
Extensão - PROEX, acontecerá de forma online nos dias 12 e 13 de 
novembro. Os estudantes de Iniciação Científica e os estudantes que 
participam de projetos de Extensão, juntamente com seus orientadores, 
realizarão a apresentação por meio de reunião no Microsoft Teams. 

Enfatiza-se, também, a importância de serem firmadas parcerias com 
instituições públicas e privadas para a apresentação de resultados de 
pesquisas nas diferentes áreas de conhecimento. Com isso, objetivamos 
gerar visibilidade e promover a socialização do conhecimento produzido na 
UEMG para as comunidades locais.  

Foi encaminhado pela Comissão Organizadora do Seminário, composta 
pelos Coordenadores de Pesquisa das Unidades com bolsistas dos Editais 
do CNPq, à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPPG e às 
Coordenações de Pesquisa, um planejamento contendo os horários e a 
dinâmica de organização das apresentações do 22º Seminário de Pesquisa 
e Extensão – P&E em formato online. 

O evento será organizado por meio da estruturação de cinco POLOS 
integrados por Unidades da UEMG, a saber:  

POLO 1 – BELO HORIZONTE: Escola de Design, Escola de Música, 
Escola Guignard, Faculdade de Educação e Faculdade de Políticas 
Públicas. 

 



 

 

 

 

 

POLO 2 – PASSOS: Campanha, Passos e Poços de Caldas. 

POLO 3 – DIVINÓPOLIS: Abaeté, Cláudio, Divinópolis e Ibirité. 

POLO 4 – FRUTAL: Diamantina, Frutal e Ituiutaba. 

POLO 5 – UBÁ: Barbacena, Carangola, João Monlevade, Leopoldina e 
Ubá. 

Cada Polo designará uma Comissão Avaliadora para análise e aprovação 
dos resumos dos projetos submetidos no ato da inscrição, para selecionar 
os trabalhos a serem apresentados no evento.  

Serão permitidas inscrições de professores pesquisadores voluntários 
pertencentes à UEMG e de outras instituições. Caberá à Comissão 
Organizadora do evento a criação do formulário avaliativo, contendo 
critérios objetivos de avaliação. 

A apresentação dos resultados finais sob a forma de pôster ou exposição 
oral é obrigatória para todos os estudantes bolsistas contemplados no 
Edital 04/2019 – PIBIC/CNPq e no Edital 05/2019 – PIBIT/CNPq. Os 
estudantes voluntários do Edital 06/2019-PAPq/UEMG e Edital 01/2020-
PAPq/Demanda Induzida/UEMG ou de outros projetos de pesquisa ou 
atividades de extensão desenvolvidos ou em desenvolvimento poderão 
apresentar de forma voluntária os resultados parciais dos trabalhos em 
desenvolvimento ou o resultado final das pesquisas desenvolvidas e/ou 
projetos/atividades. 

Haverá uma seleção dos melhores artigos científicos/produtos de pesquisa 
e das atividades de extensão para publicação no site do Seminário. Cada 
Polo comporá uma Comissão para avaliação da apresentação oral dos 
alunos. O Polo deverá compor uma Comissão para avaliação e seleção dos 
resumos expandidos e dos artigos / produtos da pesquisa e das atividades  

 



 

 

 

 

 

de extensão, observadas as orientações publicadas na página do 
Seminário.  

Os resumos expandidos e os artigos selecionados deverão ser 
encaminhados para a PROPPG e para a PROEX, conforme a sua 
natureza, através do e-mail a saber: 
 

Trabalhos apresentados no evento em formato de Resumos 
expandidos que forem selecionados e recomendados, deverão 
ser encaminhados para a PROPPG e PROEX, através do e-mail  
seminariope@uemg.br, até 04 de dezembro de 2020.  
 

Trabalhos não encaminhados até 04 de dezembro de 2020 não serão 
incluídos nos ANAIS, a serem publicados em meio eletrônico (online). 

 
Trabalhos selecionados, em formato de artigo deverão ser 
encaminhados a PROPPG e para a PROEX até 20 de dezembro 
de 2020, através do email seminariope@uemg.br. As 
respectivas Pró-reitorias encaminharão os trabalhos pré-
selecionados nas Unidades Acadêmicas, para uma comissão 
científica de avaliação. 
 

Trabalhos não encaminhados até 20 de dezembro de 2020 não serão 
analisados pela comissão avaliadora. 

Todos os participantes apresentadores bolsistas da UEMG e 
professores orientadores receberão certificados emitidos pela Pró-
reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPPG e pela Pró-reitoria de 
Extensão – PROEX. Caberá às Coordenações das Unidades 
Acadêmicas a emissão do certificado para os apresentadores de 
outras instituições e voluntários da UEMG e para os participantes 
ouvintes. 

mailto:seminariope@uemg.br


 

 

 

 

 

Data do seminário: 12 e 13 de novembro de 2020 
 
Turnos / Horários:   
8:00 às 12:00 hs;  
14:00 às 18:00 hs; 
19:00 às 22:30 hs. 
 

Ferramenta: Plataforma Microsoft Teams.  
 

Público-alvo: Estudantes bolsistas do CNPq; professores orientadores de 
bolsistas do CNPq; professores e estudantes de todos os cursos das 
Unidades da UEMG e estudantes e pesquisadores de outras instituições. 

 
Cronograma: 

 Inscrições e recebimento dos resumos: de 01 de outubro a 16 de 
outubro de 2020. 

 Retorno dos resumos pelos avaliadores: até 27 de outubro 

 Encaminhamento das sessões formatadas para divulgação pela 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPPG e pela Pró-
reitoria de Extensão – PROEX: até 06 de novembro. 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.  

 

Cordialmente,  
 
Profª Magda Lúcia Chamon – Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 
Prof. Moacyr Laterza Filho – Pró-reitor de Extensão 

 

 


