
 

 

 
 

EDITAL COPPEXI - Nº 05/2020 
I MOSTRA DE EXTENSÃO DO UNITPAC 

 

 

O UNITPAC – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, por 

intermédio da Coordenação Geral de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação 

e Internacionalização, CoPPExi torna público o Edital Nº 05/2020 da Chamada de 

Submissão de Resumos para I Mostra de Extensão do UNITPAC a ser realizada no 

período de 11 de novembro de 2020, com programação virtual juntamente com a 

XIX JORNADA CIENTÍFICA DO ITPAC.  

 

1 OBJETIVO 

1.1 A Mostra será realizada nos dias 11 de novembro 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.  

  

2 SUBMISSÃO DE RESUMO  

2.1 A submissão de trabalho para a I Mostra de Extensão será na forma de resumo 

expandido; 

2.2 Os trabalhos serão avaliados pela comissão e destes 15 serão selecionados para 

a comunicação oral;   

2.3 Poderão submeter resumos: servidores docentes e técnicos administrativos que 

coordenam ou coordenaram projeto e/ou programa de Extensão devidamente 

registrado na CoPPExi do UNITPAC.  

2.4 Para projetos e/ou programas de Extensão que foram contemplados com bolsa no 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO – ProBEx 2019/2020 a 

submissão do resumo expandido é obrigatória.  

2.5 A submissão do resumo deverá ser feita exclusivamente através do Portal de 

Eventos da IES pelo link: <https://eventos.unitpac.edu.br/evento/89> na categoria “I 

https://eventos.unitpac.edu.br/evento/89


 

 

Mostra de Extensão do UNITPAC – Submissão” (Ver manual de submissão na 

Página <https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica>).  

 

3 NORMAS 

3.1 O resumo expandido submetido no evento somente será aprovado para 

apresentação e publicação nos ANAIS DA XIX DA JORNADA CIENTÍFICA DO ITPAC; 

se for compatível com as instruções a seguir: 

3.2. As propostas devem enquadrar-se no conceito de Extensão Universitária, 

entendida como processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que 

promova interação transformadora entre a universidade e a sociedade, dentro do 

princípio constitucional da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. 

3.2.1. 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.  

3.3 O resumo deverá ser constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas 

e não de uma simples enumeração de tópicos. Deverá ser escrito em texto corrido, 

sem recuo de parágrafos e nomeação de título e subtítulos e apresentar em sua 

estrutura os elementos básicos: 

a. Introdução; 

b. Objetivo(s); 

c. Procedimentos metodológicos; 

d. Atividades desenvolvidas; 

e. Conclusão e/ou considerações finais; 

Seguindo o modelo disponível no site da Jornada Científica do ITPAC 

<https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica>.   

3.4 Na submissão do resumo será necessário informar os elementos pré-textuais: 

a. Título;  

b. Área temática;  

https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica
https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica


 

 

c. Nome(s) do(s) autor(es) e da coordenação do projeto/programa completos sem 
abreviações;  

d. Resumo.  
 
3.4 Cada autor poderá submeter como autor principal apenas 1 (um) resumo 

expandido, podendo como autor secundário estar presente no máximo 06 (seis) 

resumos expandidos desde que esteja presente um dos autores para a apresentação.  

3.5 O autor que submeter o mesmo resumo expandido (mesmo título e conteúdo) terá 

ambos os resumos expandidos excluídos.  

3.6 Após a submissão do resumo expandido, não será admitida a substituição, 

correção, alteração do conteúdo ou de qualquer natureza.  

 
4 COMUNICAÇÃO ORAL 

a. Compreende-se por comunicação oral, a exposição verbal e argumentação do 
trabalho;  

b. Para a modalidade de comunicação oral deverá ser submetido o resumo 
expandido, conforme normas contidas neste edital;  

c. A apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer membro da autoria;  

d. O apresentador deverá estar presente na sala virtual 15 minutos antes da sua 
apresentação;  

e. A apresentação deverá ser feita em até 10 minutos;  
 
f. Será permitida arguição pelo público ao final de todas as apresentações;  
 
g. Somente os 15 melhores trabalhos enviados serão apresentados oralmente;  
 
h. Os 15 melhores trabalhos enviados e os demais selecionados pela comissão 
avaliadora serão disponibilizados nos ANAIS DA XIX DA JORNADA CIENTÍFICA DO 
ITPAC; 
 
g. 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>.  
 
5. AVALIAÇÃO 

5.1 O resumo expandido será avaliado pelos membros da Comissão Interna de 

Extensão e Avaliadores Ad hoc; 

5.2 O responsável pela submissão, deverá acompanhar na página do Evento o 

processo de avaliação do resumo submetido;  

https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica


 

 

5.3 Em caso de necessidade de adequação do resumo a pessoa responsável pela 

submissão deverá cumprir os prazos estabelecidos no cronograma deste edital.  

5.4 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. 

5.5 Esses critérios devem necessariamente ser contemplados, como etapa 

eliminatória. 

5.6 Esses critérios serão avaliados através de nota entre 1 a 5, como etapa 

classificatória. 

 

6. CERTIFICAÇÃO  

6.1 Os certificados dos trabalhos apresentados serão enviados para os e-mails 

informados na versão final do resumo expandido;  

6.2 O certificado será confeccionado com o(s) nome(s) de todo(s) o(s) autor(es) do 

trabalho;  

6.3 O certificado estará disponível em até 30 (trinta) dias após o término do evento. 

 
7. CRONOGRAMA  
 

AÇÃO  PRAZO  

Lançamento do Edital  14/10/2020  

Período de submissão dos resumos simples  14 a 30/10/2020 

Período de avaliação dos resumos  31 a 03/11/2020  

Divulgação dos resultados  04/11/2020  

Apresentação de Recursos  05/11/2020 

Divulgação Final dos Trabalhos aprovados 06/11/2020  

Envio  06/11/2020 



 

 

Envio da versão final dos trabalhos aprovados com os 
nomes dos autores 

04 a 06/11/2020  

Apresentação dos trabalhos 11/11/2020  

Divulgação dos trabalhos premiados 12/11/2020  

 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1 Os conteúdos produzidos e apresentados são de inteira responsabilidade dos 

autores e da coordenação dos projetos e/ou programa de Extensão.  

8.2 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.  

8.3 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.  

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da XIX DA 

JORNADA CIENTÍFICA DO ITPAC. 

 

 

 

 

Araguaína-TO, 14 de outubro de 2020. 

 

 

 

 Profª. Daiene Ribeiro Lopes  

Coordenadora Geral de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, 
Inovação e Internacionalização 

 


