
 

 

 

 

 

 

 

22º SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA UEMG – 2020 
(ONLINE) 

 
MINUTA DA PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES 
DEMANDADA PELA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA AOS COORDENADORES 
DE PESQUISA DAS UNIDADES DA UEMG 
 
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. 
 
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
O evento será organizado a partir de cinco POLOS coordenados pelas 
Unidades com previsão de maior número de participantes, a saber: BELO 
HORIZONTE, PASSOS, DIVINÓPOLIS, FRUTAL e UBÁ. Algumas unidades, 
por sugestão dos coordenadores das unidades polos, foram previamente 
encaixadas. As demais unidades, por livre escolha e/ou por acordo entre 
as partes, se agregarão a uma destas unidades POLO.  

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 e 
Leopoldina. 
 
DATAS PARA DEFINIÇÃO DE ETAPAS DE ORGANIZAÇÃO 
• Data de início das inscrições e recebimento dos resumos: 01 de 
outubro. 
• Data limite para encaminhamento dos resumos: 16 de outubro. 
Após recebimento, os resumos deverão ser encaminhados aos 
avaliadores. 
• Data limite para os avaliadores retornarem os resumos: 27 de 
outubro. 
• Data limite para cada “POLO” encaminhar as sessões já formadas 
para divulgação, pela Reitoria, da programação do evento: 06 de 
novembro. 
 
OBS:  
No formulário de avaliação dos resumos, o projeto poderá ser:  
1) ACEITO;  
2) ACEITO COM RESTRIÇÕES e  
3) NÃO ACEITO.  
No caso dos resumos aceitos com RESTRIÇÃO, os trabalhos 
poderão serem apresentados, mas os autores terão um prazo (a 
ser definido, porém anterior ao dia 04 de dezembro estabelecido 
pela Pró-reitoria) para adequar e reencaminhar os resumos, para 
reavaliação e publicação nos anais do evento. Somente serão 
encaminhados para publicação nos ANAIS aqueles que forem 
aprovados nessa segunda avaliação. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Os trabalhos inscritos e encaminhados por meio da plataforma do 
evento, no formato de RESUMO EXPANDIDO, conforme normas 
estabelecidas pela Pró-reitoria, deverão ser apresentados por meio 
de videoconferência pela Plataforma TEAMS, em SESSÕES 
COORDENADAS, agrupadas por áreas do conhecimento, de forma 
oral (utilizando power point ou similares). O tempo máximo de 
apresentação é de sete minutos, devendo haver, no máximo, três 
minutos para discussão. Cada SESSÃO COORDENADA será 
coordenada por um professor avaliador. 
 
As SESSÕES COORDENADAS constituirão salas virtuais “temáticas”, 
definidas por meio de áreas do conhecimento, podendo haver 
salas multidisciplinares. Trabalhos de pesquisa e de extensão 
poderão ser apresentados conjuntamente em uma mesma sala. 
 
Cada SESSÃO COORDENADA terá uma duração média de 2 horas, 
portanto sendo composta, na média, por 12 apresentações. 
 
A organização das SESSÕES COORDENADAS e a definição dos 
respectivos trabalhos a serem nelas apresentados ficarão a cargo 
de cada “POLO”, que deverá definir as datas, horários, avaliadores 
e número exato de participantes. 
 

DEMAIS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 
 

As demais modalidades de apresentações ou eventos, como 
palestras, mesas redondas, vídeos, trabalhos artísticos, exposições, 
relatos de experiências, etc. ficarão a cargo da organização de cada 
“POLO”, que deverá definir as datas, horários, avaliadores e 
número de participantes. 
 
Ass.: COMISSÃO DE COORDENADORES DE PESQUISA DA UEMG 


