
 

 

 

 

 

 
 

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

2020 (ONLINE) 
  

Prezado/a Diretor/a,  

 
No ano de 2020, o 22º Seminário de Pesquisa e Extensão – P&E, 
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.  

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 01 de outubro de 

2020 a 16 de outubro de 2020, para estudantes bolsistas do CNPq; 

professores orientadores de bolsistas do CNPq; professores e 

estudantes de todos os cursos das Unidades da UEMG; professores 

da UEMG que tenham desenvolvido, voluntariamente, em 2020, 

projetos de extensão e pesquisadores de outras instituições 

através do link disponibilizado na página do Seminário 

(http://uemg.br/seminariospe).  

Visando a integração da Pesquisa e da Extensão, dos cursos de 
graduação, núcleos de pesquisa e centros de extensão, o evento 
está estruturado com as seguintes modalidades de apresentações: 
pôster, vídeo, relato de experiência, atividades artísticas e 
culturais. 

Cada sessão contará com um professor como mediador das 
apresentações, com o auxílio dos professores participantes, 
conforme planejamento e organização de integração entre os 
professores orientadores e Coordenadores de Pesquisa das 
Unidades. 

 



 

 

 

 

 

 

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.  

A Comissão Organizadora do Seminário, composta pelos 
Coordenadores de Pesquisa das Unidades com bolsistas dos Editais 
do CNPq, encaminharam à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação – PROPPG, um planejamento prévio dos horários e a 
dinâmica das apresentações do 22º Seminário de Pesquisa e 
Extensão em formato online, observando-se o calendário 
acadêmico da Universidade. 

Uma Comissão Avaliadora deverá ser composta por docentes da 
UEMG e/ou docentes externos para a avaliação dos resumos 
submetidos no momento da inscrição, como forma de selecionar 
os trabalhos aptos à apresentação no evento.  

Serão permitidas inscrições de pesquisadores voluntários internos 
da UEMG e de outras instituições. Caberá à organização local do 
evento a criação de formulário avaliativo a ser utilizado e a 
definição dos itens a serem considerados na 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 de extensão desenvolvidos ou 
em desenvolvimento poderão apresentar de forma voluntária os 
resultados parciais das pesquisas em desenvolvimento ou o 
resultado final das pesquisas desenvolvidas/ e ou projetos/ 
atividades. 



 

 

 

 

 

 

Todos os participantes apresentadores receberão certificado que 
serão 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 participantes ouvintes. 

Haverá uma seleção dos melhores trabalhos para publicação. Para 
tanto, A Unidade Acadêmica deverá indicar docentes internos e/ou 
externos para comporem uma comissão que ficará encarregada de 
avaliar os trabalhos e apresentações dos estudantes. 

Os trabalhos selecionados deverão ser encaminhados para a 
PROPPG e PROEX, conforme a sua natureza, em formato de 
ARTIGO, através do e-mail: seminariope@uemg.br, até 20 de 
dezembro de 2020 e as respectivas Pró-reitorias encaminharão os 
trabalhos pré-selecionados nas Unidades Acadêmicas, para uma 
comissão de avaliação específica. 

As Pró-reitorias publicarão, na página do Seminário, no site da 
UEMG, uma coletânea contendo os melhores artigos selecionados 
pela comissão avaliadora, sendo, aproximadamente, 10 artigos de 
Pesquisa e 10 artigos de Extensão. 

 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.  

 

Cordialmente,  

             

 

mailto:seminariope@uemg.br

