EDITAL PROPPEXI - Nº 09/2021
II MOSTRA DE EXTENSÃO DO UNITPAC
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1. DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO
O UNITPAC – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, por intermédio
da Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização,
PROPPEXI torna público o Edital Nº 09/2021 da Chamada de Submissão de Resumos para
II Mostra de Extensão do UNITPAC a ser realizada no período de 15 de setembro de 2020,
com programação virtual juntamente com a XX JORNADA CIENTÍFICA DO ITPAC.

2. DO OBJETIVO
2.1 A Mostra será realizada nos dias 15 de setembro de 2020, e possui como objetivos
propiciar um espaço de trocas, integração e produção coletiva de conhecimentos, assim
como apresentar as ações de Extensão realizadas pelos servidores docentes, técnicos
administrativos, discentes dos cursos de graduação, discentes vinculados aos projetos de
programas de Extensão (Programa Institucional de Bolsas de Extensão – ProBEx) do
UNITPAC.

3. DA SUBMISSÃO DE RESUMO
3.1 A submissão de trabalho para a II Mostra de Extensão será na forma de resumo
expandido;
3.2 Os trabalhos serão avaliados pela comissão e destes 15 serão selecionados para a
comunicação oral.
3.3 Poderão submeter resumos: servidores docentes e técnicos administrativos que
coordenam ou coordenaram projeto e/ou programa de Extensão devidamente registrados
na PROPPExi do UNITPAC.
3.4 Para projetos e/ou programas de Extensão que foram contemplados com bolsa no
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO – ProBEx 2020/2021
a submissão do resumo expandido é obrigatória;
3.5 A submissão do resumo deverá ser feita exclusivamente através do Portal de Eventos da
IES pelo link: <https://eventos.unitpac.edu.br/evento/193> na categoria II Mostra de
Extensão do UNITPAC – Submissão” (Ver manual de submissão no Anexo I)
Resultados e Discussão; Considerações Finais, abaixo do resumo, deverá conter no
mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave;
3.6 O
modelo
do
resumo
pode
ser
consultado
no
site:
<https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica>

4. DAS NORMAS
4.1 O resumo submetido no evento somente será aprovado para apresentação e publicação
nos ANAIS DA XX DA JORNADA CIENTÍFICA DO ITPAC; se for compatível com
as instruções a seguir
4.2 As propostas devem enquadrar-se no conceito de Extensão Universitária, entendida como
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promova interação
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transformadora entre a universidade e a sociedade, dentro do princípio constitucional da
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.
a. Entende-se por práticas curriculares de extensão as atividades acadêmicas
desenvolvidas em estrita vinculação com os componentes curriculares do curso,
tendo como pressuposto a interação aluno, professor e sociedade, visando a
estabelecer relações entre a realidade e a produção do conhecimento, tendo em vista
proporcionar, aos participantes, formação integral, comprometida com a mudança
social. Entende-se por projeto de extensão o conjunto de ações processuais
contínuas, de caráter educativo, social, cultural, artístico ou tecnológico que
apresentem objetivos definidos, público-alvo e prazo determinados.

5. DO RESUMO EXPANDIDO
5.1 Os resumos expandidos (artigos curtos) deverão ser inéditos.
5.2 Os resumos expandidos (artigos curtos) deverão obedecer às normas da ABNT, nos
seguintes requisitos:
5.3 O arquivo em doc ou docx deverá ser na língua portuguesa e no máximo 1500 palavras
em folha A4, não ultrapassando 5 (cinco) páginas, posição vertical. O arquivo deve ter no
máximo 2 Megabytes de tamanho.
5.4 Fonte “Times New Roman”; corpo 11; alinhamento justificado; sem separação de sílabas;
entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; Margens, sendo: superior e
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm.
5.5 No texto do trabalho deverão constar, obrigatoriamente os itens: Introdução (Delimitação
do Tema, Justificativa, Problemática e Objetivos); Referencial Teórico, Metodologia
(Materiais e Métodos); Resultados e Discussão; Considerações Finais/Conclusões e
Referências. Abaixo do resumo, deverá conter no mínimo 3 e no máximo 5 palavraschave;
5.6 As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem obedecer às
regras da ABNT.
5.7 O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser autordata ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente explicativas (NBR
6022/2003).
5.8 Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos devem ser alinhados à esquerda e
conter um texto a eles relacionado, bem como constar numeração progressiva.
5.9 O
modelo
do
resumo
pode
ser
consultado
no
site:
<https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica>.

6. DOS AUTORES
6.1 Serão admitidos resumos com no máximo 06 (seis) autores já contando com Orientador.
6.2 Serão aceitos apenas os resumos cujo um dos autores possuam titulação mínima de
especialista, mestre ou doutor. Não serão aceitos resumos de estudantes de graduação ou
graduados sem um professor orientador, em qualquer hipótese.
6.3 O autor que efetuar a submissão do resumo é o responsável EXCLUSIVO por incluir o
nome do(s) outro(s) autor(es), bem como a definição da ordem de apresentação dos
nomes.
6.4 Após a submissão do resumo não serão aceitas, em hipótese alguma, inclusões de autores
e a alteração da ordem dos nomes, tão pouco alteração no texto.
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7. COMUNICAÇÃO ORAL

7.1 Compreende-se por comunicação oral, a exposição verbal e argumentação do
trabalho;
7.2 Para a modalidade de comunicação oral deverá ser submetido o resumo
expandido, conforme normas contidas neste edital;
7.3 A apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer membro da autoria;
7.4 O apresentador deverá estar presente na sala virtual 15 minutos antes da sua
apresentação;
7.5 A apresentação deverá ser feita em até 10 minutos;
7.6 Será permitida arguição pelo público ao final de todas as apresentações;
7.7 Somente os 15 melhores trabalhos enviados serão apresentados oralmente;
7.8 Os 15 melhores trabalhos enviados e os demais selecionados pela comissão
avaliadora serão disponibilizados nos ANAIS DA XX DA JORNADA
CIENTÍFICA DO ITPAC;
7.9 O cronograma com data e horário e o espaço virtual de apresentação serão
definidos
pela organização do
evento e
divulgados
na
página <https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica>.

8. DA AVALIAÇÃO
8.1 O resumo expandido será avaliado pelos membros da Comissão Interna de Extensão e
Avaliadores Ad hoc;
8.2 O responsável pela submissão, deverá acompanhar na página do Evento o processo de
avaliação do resumo submetido;
8.3 Em caso de necessidade de adequação do resumo a pessoa responsável pela submissão
deverá cumprir os prazos estabelecidos no cronograma deste edital.
8.4 Critérios para avaliação dos trabalhos - Os trabalhos recebidos serão avaliados de acordo
com os seguintes critérios:
I) A formatação da produção acadêmica (conforme modelo disponibilizado);
II) A natureza acadêmica:
a. Indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão,
b. Interdisciplinaridade,
c. Impacto na formação do estudante,
d. Produção e democratização de conhecimento científico,
e. Vinculação com áreas de conhecimento adotadas pela universidade.
III) A relação com a sociedade;
IV) A caracterização;
V) A clareza de objetivos;
VI) A adequação e qualidade da metodologia.
8.5 Esses critérios
devem necessariamente
ser
contemplados,
como
etapa eliminatória.
8.6 Esses critérios serão avaliados através de nota entre 1 a 5, como etapa classificatória.

9. DA CERTIFICAÇÃO
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9.1 Os certificados dos trabalhos apresentados serão enviados para os e-mails informados na
versão final do resumo expandido;
9.2 O certificado será confeccionado com o(s) nome(s) de todo(s) o(s) autor(es) do trabalho;
9.3 O certificado estará disponível em até 60 (sessenta) dias após o término do evento.
10. DO CRONOGRAMA
Data
18.06.2021
15.08.2021
16.08 à 26.08.21
28.08.2021
29.08.2021
30.08.2021
01.09-03.09.2021
15.09.2021
16.09.2021

Atividade
Lançamento edital e abertura das submissões
Termino das submissões
Avaliação dos resumos
Divulgação dos resultados
Apresentação de Recurso
Divulgação final dos trabalhos aprovados
Envio da versão final dos trabalhos aprovados com o nomes dos
autores
Apresentação dos trabalhos
Divulgação dos trabalhos premiados

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Os conteúdos produzidos e apresentados são de inteira responsabilidade dos autores e da
coordenação dos projetos e/ou programa de Extensão.
11.2 O participante do evento autoriza previamente a utilização e a cessão de uso de imagem,
ciente que a cessão é feita em caráter universal, total e definitiva e se faz por prazo
indeterminado e a título gratuito, produzindo seus efeitos não só no Brasil, mas em qualquer
lugar situado fora das fronteiras nacionais. A referente cessão de uso de imagem abrange
as modalidades de outdoor, busdoor, folhetos em geral, folder, livreto, anúncios de revistas
e jornais, homepage, cartazes, back light, mídia eletrônica, painéis, vídeos tapes, televisão,
cinema, programa de rádio, entre outros.
11.3 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado, alterado ou anulado, no todo ou
em parte, seja por força maior, por motivo de interesse público ou exigência legal, em
decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
11.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da XIX DA JORNADA
CIENTÍFICA DO ITPAC

Araguaína, 18 de junho de 2021

Prof. Carlos Cicinato Vieira Melo
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização

ANEXO I
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MANUAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS À JORNADA CIENTÍFICA DO
ITPAC 2021

Como se cadastrar no Portal de Eventos

Para se cadastrar no Portal de Eventos basta seguir um link de algum evento que estar em
aberto, nesse caso a Jornada Científica do ITPAC.
Vamos ver isso na prática.
Ao clicar no link <https://eventos.unitpac.edu.br/evento/193>, você será redirecionado à página
do evento.
Para se cadastrar no portal basta escolher uma categoria, nesse caso, como irá submeter um
trabalho, escolha as categorias de submissão de trabalhos que são:
 Submissão de Resumos Expandidos – para qualquer participante
 Submissão de Resumos Simples – para qualquer participante
 II Mostra de Extensão do UNITPAC – para acadêmicos e professores do UNITPAC

Veja o passo a passo!

ESCOLHA UMA DAS CATEGORIAS

1
2
5

Clique no botão

da categoria que quer se inscrever e depois em continuar. Por hora desconsidere o botão

ACESSAR no canto superior direito.
Ao clicar em continuar, irá aparecer uma mensagem perguntado se já possui cadastro no portal de eventos, escolha
a opção AINDA NÃO (se não tiver cadastro nesse novo portal).
Caso já seja tenha cadastro clique em JÁ TENHO (lembrando que, esse portal de eventos não possuí vínculo com
o antigo portal de eventos da IES, portanto certifique-se de que realmente já se cadastrou nesse novo portal). Se
esse for seu caso se inscreva na categoria desejada.
Caso clique em AINDA NÃO você irá se cadastrar primeiro no portal e precisará apresentar as informações:
 Nome – completo, sem abreviações
 Telefone
 E-mail, atentar para não informar o e-mail corretamente
Serão quatro passos até a conclusão do cadastro e já inscrição na categoria escolhida.

As atividades aprarecem aqui, nesse caso
especifíco não há atividades Pois é apenas para
submissão. Clique em continuar!

Escolha uma senha para finalizar seu cadastro e
inscrição nessa categoria do evento.

Lembrando que só é permitido se inscrever apenas uma vez em cada categoria de inscrição (caso for confirmada),
é importante sempre acessar sua área do participante para saber se sua inscrição foi confirmada. Caso tenha sido
cancelada, poderá se inscrever novamente.

Acessando O Portal de Eventos – Área do Participante
Como já possui cadastro e já se inscreveu no evento, agora vamos aprender a enviar seu trabalho.
Você pode acessar o portal de eventos pelo mesmo link que usou para se inscrever – dessa vez clique em
ACESSAR1 no canto superior direito –, ou pela página de login <http://eventos.unitpac.edu.br/>, use suas
credenciais de acesso ao portal de eventos (se não lembra o acesso clique em “PROBLEMAS AO ENTRAR?”
Após fazer login clique no seu nome no canto superior direito e depois em “MINHAS INSCRIÇÔES”
Caso já esteja logado, basta clicar no seu nome e depois em “MINHAS INSCRIÇÕES”

1

A área do participante é a mostrada a seguir. Clique em PAINEL DO INSCRITO para continuar a submissão

Escolha uma das
castegorias e clique no
painel do inscrito.

Caso se inscreva em uma categoria por vez irá ser gerarada uma área para categoria. Caso selecione todas as
categorias de uma vez irá aparecer unificada todas as categorias.

Após clicar em PAINEL DO INSCRITO, clique em MEUS TRABALHOS, e depois em +ENVIAR
TRABALHO.

Escolha a Linha de pesquisa

Informe o Título em CAIXA ALTA

Informe todos os autores

Resumo do artigo exatamente
como estar no trabalho

Faça upload do arquivo em doc ou
docx (word)

Após o envio não é mais permitido alterar informações a não ser que seja solicitado correções pela comissão de
avaliação dos trabalhos. O autor deve estar atento ao painel do inscrito para acompanhar todas as atualizações.
Seu trabalho foi submetido, agora é aguardar o resultado da avaliação, que será apresentado no portal de eventos.
Lembrando que para acessar o portal o link é: <https://eventos.unitpac.edu.br/login>. E para acessar a página do
evento o link é: <https://eventos.unitpac.edu.br/evento/193>.
Para se inscrever nas atividades da Jornada basta acessar o portal usando o link do evento escolher a(s)
categoria(s) que queira participar e marcar as atividades que tem interesse.

