REGULAMENTO GERAL
1º ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS (Evento Local)
1 DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o 1º Encontro de Pesquisa e Extensão da UEMG Unidade Divinópolis, que será realizado
no dia 18/10/2018, são gratuitas e estarão abertas para estudantes e professores da UEMG e de outras IES
(Instituições de Ensino Superior), no período de 14 a 21 de setembro de 2018, pelo link
https://goo.gl/forms/2gkmtzTbcikDwUJl1.
2 DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Das Informações Gerais
Cada apresentador deverá realizar sua inscrição, limitando-se no máximo a dois trabalhos, como autor
principal.
Estarão automaticamente inscritos nesse evento, seguindo o regulamento do 20º Seminário de Pesquisa
e Extensão da UEMG, os alunos bolsistas da UEMG participantes dos Editais BIC Jr, FAPEMIG, PAEx
01/2018, PAPq, cuja participação é obrigatória. Será considerada a inscrição realizada pelo site da UEMG,
no 20º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG.
É obrigatória a inscrição de alunos participantes dos Editais PROINPE/2018 – Programa Interno de Incentivo
à Pesquisa e Extensão da UEMG, PAEx 02/2018, PAEx 08/2018, PROEx/PROEN 03/2018 da Unidade
Divinópolis. Os alunos participantes desses editais que já realizaram sua inscrição no 20º Seminário de
Pesquisa e Extensão da UEMG, a apresentação do trabalho será em Belo Horizonte, de 7 a 9 de novembro
de 2018.
Aqueles alunos com participação voluntária em projetos de extensão ou de pesquisa só poderão apresentar
trabalho individual e inédito. Um mesmo trabalho só poderá ter dois apresentadores quando tratar-se de
alunos bolsistas de um mesmo projeto, participantes dos Editais PAEx nº01/2018; BIC Jr; FAPEMIG e PAPq
da UEMG.
O evento estará aberto à participação de estudantes e professores de outras IES (Instituições de Ensino
Superior).
Antes do envio do resumo, deverá ser feita uma rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de
conteúdo, dos dados da pesquisa/extensão e dos campos do resumo.
Antes do envio, certifique-se de que todos os autores e orientadores tenham conhecimento das normas do
evento, do conteúdo do resumo e concordem em ter seu nome inserido no trabalho.
Todos os resumos serão analisados pelo Comitê de Avaliação, podendo ser aprovados ou não. Os trabalhos
cuja inscrição for “Não Recomendada”, NÃO serão devolvidos aos autores para revisão e alteração e não
terão direito a apresentação.
O resumo não poderá conter imagens (esse formato de apresentação de dados pode ser colocado no
pôster, se for o caso). Aqueles que apresentarem imagens no momento da inscrição serão
automaticamente considerados “Não Recomendados”.

NÃO SERÁ ACEITO
Resumo contendo simples descrição de projeto ou intenção de trabalho, exceto para projetos
contemplados no Edital PROINPE/2018, que ainda não possuam resultados parciais;
Resumo que não contemple a estrutura básica exigida neste regulamento.
2.2. Da Estrutura Do Resumo
Abaixo, seguem orientações para realização da inscrição, de acordo com os campos obrigatórios
apresentados.
Todos os campos deverão ser preenchidos corretamente, com uma rigorosa revisão gramatical, ortográfica
e de digitação. O certificado final será gerado a partir do sistema, NÃO sendo aceitas alterações posteriores.
2.2.1. Dos Resumos de trabalhos de PESQUISA para apresentações de pôsteres
Campos a serem preenchidos no sistema:
ORIENTADOR: insira o nome completo, e sem abreviação, do orientador do projeto.
TÍTULO DO TRABALHO A SER APRESENTADO: digite o título de seu trabalho, que poderá ou não ser
idêntico ao do projeto.
AUTORES: cadastre os nomes de todos os autores, limitando-se a doze, em ordem de autoria (não inclua
titulações: Prof., Dr., Orientador etc.). Digite os nomes por extenso e sem abreviações, separando-os por
vírgula. O nome do orientador, caso não seja o autor principal, deverá ser o último na ordem de autoria.
APRESENTADOR: insira o nome completo do apresentador do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: informar as palavras-chave separadas por vírgula, no mínimo 3 e no máximo 6, e com
até 80 caracteres.
RESUMO: deverá abranger o conteúdo abaixo, na forma de texto corrido, sem citar os subtítulos dos itens:
Introdução: Breve descrição sobre a investigação com definição do objeto do trabalho, fundamentação
teórica, justificativa, objetivo (s) e relevância da pesquisa.
Metodologia: Descrição sucinta da metodologia utilizada para a realização do trabalho.
Resultados Parciais ou Finais.
Na modalidade Pôster, o resumo deverá ter no mínimo de 1.500 (mil e quinhentos) e máximo de 2.000
(dois mil) caracteres, com espaço.
2.2.2. Dos Resumos de trabalhos de EXTENSÃO para apresentações de pôsteres
Campos a serem preenchidos no sistema:
ORIENTADOR: insira o nome completo, e sem abreviação, do orientador do projeto.

TÍTULO DO TRABALHO A SER APRESENTADO: digite o título de seu trabalho, que poderá ou não ser
idêntico ao do projeto.
AUTORES: cadastre os nomes de todos os autores, limitando-se a doze, em ordem de autoria (não inclua
titulações: Prof., Dr., Orientador etc.). Digite os nomes por extenso e sem abreviações, separando-os por
vírgula. O nome do orientador, caso não seja o autor principal, deverá ser o último na ordem de autoria.
APRESENTADOR: insira o nome completo do apresentador do trabalho
PALAVRAS-CHAVE: informar as palavras-chave separadas por vírgula, no mínimo 3 e no máximo 6, e com
até 80 caracteres.
RESUMO: deverá abranger o conteúdo abaixo, sem os subtítulos, na forma de texto corrido:
Descrição sucinta dos objetivos do trabalho;
Metodologia: Descrição sucinta da metodologia utilizada para a realização do trabalho
Repercussões na comunidade interna e/ou externa;
Considerações Parciais ou Finais.
Na modalidade Pôster, o resumo deverá ter no mínimo de 1.500 (mil e quinhentos) e máximo de 2.000
(dois mil) caracteres, com espaço.
2.3. Acompanhamento da situação do Resumo Inscrito
Será disponibilizado no site da Unidade (http://divinopolis.uemg.br) o comunicado de aprovação ou não
aprovação do trabalho para apresentação no 1º Encontro de Pesquisa e Extensão da UEMG Unidade
Divinópolis.
3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Estarão abertas inscrições para professores e alunos apresentarem trabalhos de pesquisa e de extensão,
apenas na modalidade Pôster. Os respectivos trabalhos serão submetidos no formato de resumo,
considerando-se as normas constantes nesse regulamento.
O pôster só deverá ser confeccionado pelo(s) autor(es) após o parecer final emitido pelo comitê de
avaliação.
3.2.1. Da Formatação dos Pôsteres (Pesquisa e Extensão)
Tamanho: 120 cm (altura) x 90 cm (largura).
O material do Pôster fica a critério dos responsáveis pela apresentação do trabalho.
Devido ao período eleitoral, não será permitido colocar no pôster nenhum logotipo do Evento ou da UEMG.
A descrição do trabalho deverá conter os mesmos elementos indicados no resumo, separados por
subtítulos, sem considerar a restrição quanto ao número de caracteres.

Em nota de rodapé deverão constar informações gerais, por extenso (devido ao período eleitoral), a
respeito das Instituições envolvidas e agências de financiamento.
O título e os autores do trabalho, no pôster, deverão ser os mesmos contidos nos resumos submetidos ao
evento. Os autores devem ser citados em ordem de autoria.
É importante que constem no pôster: título, nomes, departamento e instituição dos autores, cidade, estado
e agência de fomento (se houver).
O pôster deverá ser elaborado com quantidade de texto, figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas
adequados à visualização e ao melhor entendimento dos resultados.
As informações devem ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
compreendidas.
É responsabilidade dos autores realizar uma rigorosa revisão do pôster antes de sua impressão.
Obedecidos os elementos acima citados, o arranjo e estética do pôster são livres e de responsabilidade dos
autores.
3.2.2. Da apresentação do Pôster
O número máximo de pôsteres a ser apresentado por alunos da UEMG (com apresentação não obrigatória)
e/ou externos à UEMG está condicionado à disponibilidade de tempo e espaço nos locais de apresentação.
A relação das sessões e horários de apresentação dos trabalhos será disponibilizada na página do evento.
Os horários de apresentação serão definidos pelo Comitê de Organização e serão publicados no site da
Unidade. As apresentações serão realizadas no dia 18 de outubro de 2018.
Os pôsteres deverão ser afixados em horário e local determinados, informados previamente pelo Comitê de
Organização do Seminário.
O apresentador do trabalho deverá estar preparado para discutir seu cartaz de forma concisa em 5 a 10
minutos, quando da presença do avaliador.
Será obrigatória a permanência do(s) autor(es) do trabalho junto ao pôster, durante toda a sessão de
apresentação, para esclarecimentos aos interessados.
A Comissão Organizadora do Evento não se responsabilizará pela colocação, retirada e/ou guarda dos
pôsteres.
Não será permitida a apresentação por terceiros (não-autores e não-inscritos) e utilizando outros
equipamentos como retroprojetor, computador, microfone, dentre outros.
3.3 DO OUVINTE – Inscrições de 1º a 15/10/2018, no site da Unidade
Somente receberá certificação o ouvinte que participar das sessões de apresentação de pôster (do início ao
final das apresentações).

4. MELHORES TRABALHOS
Os pôsteres serão analisados pelos avaliadores durante as sessões de apresentação, no 1º Encontro de
Pesquisa e Extensão, na UEMG Unidade Divinópolis. De acordo com o regulamento do 20º Seminário de
Pesquisa e Extensão da UEMG, somente os cinquenta e cinco melhores trabalhos apresentados, referentes
aos editais FAPEMIG 08/2017, PAEx 01/2018, PAPq 01/2018, guardadas às devidas proporções, participarão
do 20º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, a ser realizado nos dias 7, 8 e 9 de novembro em Belo
Horizonte. No caso de dois bolsistas apresentarem um único pôster, e o trabalho estiver selecionado entre
os melhores, o professor orientador deverá indicar um dos bolsistas para reapresentar o pôster em Belo
Horizonte. As vagas destinadas serão proporcionais ao número de bolsistas de cada edital, sendo
reservadas 18 para bolsistas FAPEMIG 08/2017, 15 para bolsistas PAEx 01/2018 e 22 para bolsistas PAPq
01/2018.
5. DA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINAL
A programação final, com a indicação das sessões, horários e locais de apresentação dos trabalhos será
divulgada na página da Unidade.
6. DO CERTIFICADO
O certificado somente será disponibilizado se for comprovada a participação no evento. A comprovação
ocorrerá através da conferência da assinatura na lista de presença da atividade correspondente e no
credenciamento do evento.
Os certificados serão emitidos em até 20 dias após a realização do evento, em nome do apresentador
indicado no ato da inscrição, contendo o nome dos autores cadastrados pelo inscrito. Será confeccionado
somente um certificado de apresentação por trabalho. Os certificados para ouvintes, também, serão
emitidos em até 20 dias após a realização do evento.
O certificado será confeccionado a partir dos dados cadastrados no sistema no ato da inscrição, não
havendo possibilidade de alterações posteriores.
Dúvidas quanto ao acesso cadastrado, no ato da inscrição, poderão ser encaminhadas
para ciepp.divinopolis@gmail.com, até o último dia estipulado para retirada do documento.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Quaisquer questões não contempladas por este edital serão analisadas pelo Comitê de Organização do
Seminário.
Divinópolis, 14 de setembro de 2018.
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