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XI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA PUC MINAS 

CHAMADA PARA A SELEÇÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS PARA OS GRUPOS 

DE TRABALHO (GTs) 

 

1. OS GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 

 

Os grupos de trabalho serão realizados no formato de “rodas de conversa”, no qual os 

interessados poderão inscrever trabalhos derivados de experiências extensionistas (práticas 

curriculares de extensão, programas, projetos de extensão e gestão da extensão) e pesquisas 

extensionistas, em andamento ou já concluídas. 

 

Os Grupos de Trabalhos serão espaços de socialização e reflexão à luz do tema “Ética e 

Sustentabilidade”, de experiências extensionistas, organizados em oito eixos: 

 

GT1: Ética, sustentabilidade e meio ambiente 

GT2: Ética, sustentabilidade e saúde 

GT3: Ética, sustentabilidade e direitos sociais e humanos 

GT4: Ética e sustentabilidade no trabalho e nas organizações 

GT5: Ética, sustentabilidade e tecnologias 

GT6: Ética, sustentabilidade e educação 

GT7: Ética, sustentabilidade e o urbano 

GT8: Ética, sustentabilidade, comunicação, cultura e artes 

 

2. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

 

A submissão das propostas para os GTs poderá ser feita, de forma individual ou coletiva, por 

alunos, professores e funcionários da PUC Minas e de outras Instituições de Ensino Superior 

comunitárias. Os trabalhos apresentados por alunos deverão ter a participação de pelo menos 

um professor, seja como orientador ou coautor. 

Cada proponente poderá encaminhar no máximo dois trabalhos (um na qualidade de autor e 

outro na qualidade de coautor), e cada trabalho poderá ter, no máximo, cinco coautores. 
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Poderão ser submetidos os seguintes tipos de trabalhos: a) programas de extensão; b) projetos 

de extensão; c) práticas curriculares de extensão; d) práticas de gestão da extensão; e e) 

projetos de pesquisa extensionista.  

A submissão das propostas deverá ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do 

link  https://form.jotformz.com/61756082511655, no período de 29 de junho a 21 de agosto 

de 2016. Para tal, faz-se necessário o preenchimento da ficha de inscrição e o envio do 

resumo expandido, com a identificação do GT de vinculação da proposta (ver orientações 

para a produção do resumo expandido no anexo I). 

 

Vale lembrar que o XI Seminário de Extensão é um evento em que não há a cobrança de 

taxas de inscrição.   

 

3.  DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

As propostas serão analisadas pela Comissão Científica do evento que as selecionarão, 

considerando os critérios apresentados no anexo II. 

Os trabalhos selecionados para apresentação no XI Seminário de Extensão da PUC Minas 

serão divulgados até o dia 31 de agosto de 2016, no site da Pró-reitoria de Extensão da PUC 

Minas (www.pucminas.br/proex), contendo informações sobre data, hora e local de 

apresentação. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS DURANTE O XI 

SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA PUC MINAS 

 

As apresentações dos trabalhos aprovados, aos quais se referem esta chamada, ocorrerão 

exclusivamente na PUC Minas Coração Eucarístico, em salas que serão indicadas no 

momento da publicação dos resultados da avaliação dos GTs, conforme indicado no item 3. 

O(s) autor(es) dos trabalhos selecionados terão até 10 minutos para apresentação no seu GT 

podendo fazer uso de suporte visual para projeção em Datashow. 

Será disponibilizado, na sala de apresentação, computador com Datashow. Pede-se para todos 

que irão utilizar esse recurso se apresentarem na sala indicada na programação com 10 

https://form.jotformz.com/61756082511655
http://www.pucminas.br/proex
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minutos de antecedência para a transferência do arquivo da apresentação para o computador 

disponibilizado para esse fim. 

Os custos referentes à preparação da apresentação e/ou viagem para fins de participação no 

evento serão de responsabilidade do proponente. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização Geral do XI Seminário 

de Extensão Universitária da PUC Minas. 

 

Comissão de Organização Geral 

XI Seminário de Extensão Universitária 

PUC Minas 

2016 
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ANEXO I 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

1. O resumo expandido deve conter no mínimo 1.000 e no máximo 1.500 palavras, 

incluindo referências e notas. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Veja padrão de 

normatização de trabalhos acadêmicos da PUC Minas no endereço eletrônico 

(http://www.pucminas.br/documentos/normalizacao_artigos.pdf). 

 

2. Formatação: O trabalho deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou .docx. 

NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS EM .PDF), configurando a página para tamanho 

de papel A4, com orientação retrato, margem superior e esquerda igual a (3cm), inferior e 

direita igual a (2cm). Deve ser empregada a fonte Times New Roman, corpo 12 e 

espaçamento 1,5 linhas em todo o texto. O alinhamento deve ser justificado, à exceção do 

título. As páginas devem ser numeradas embaixo e à direita, em algarismos arábicos. 

 

3. Título: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, fonte Times New 

Roman, tamanho 14. 

 

4. GT: Indicação do GT de vinculação do trabalho. 

 

5. Autoria do trabalho: 

Sob o título, após dar um espaçamento (1,5 linhas), identificar o(s) autor(es) do trabalho. 

 

6. Resumo: Deverá abranger breves e concretas informações sobre o Objeto do trabalho 

acadêmico, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões do trabalho, mas de forma 

contínua e dissertativa, sem parágrafos ou identificação. Não deverão ser colocados nos 

resumos figuras, tabelas ou desenhos. 

 

7. Área do conhecimento: virá abaixo do texto do resumo e separado deste por uma linha 

em branco. A classificação da área de conhecimento é fixada na tabela do CNPQ 

http://www.pucminas.br/documentos/normalizacao_artigos.pdf


 

5 
 

(http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf) e 

refere-se ao conteúdo preponderante do trabalho. 

 

8. Palavras-chave: Na linha imediatamente abaixo da classificação do resumo, devem vir as 

palavras-chave (no mínimo, três e, no máximo, cinco) para indexação, com alinhamento 

justificado, separadas por “ponto e vírgula” e que não devem estar presentes no TÍTULO. 

 

9. Financiamento: No caso de projetos que foram financiados, destacar, na linha 

imediatamente abaixo das palavras-chave, o(s) órgão(s) financiador(es) da produção 

acadêmica. 

 

  

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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EXEMPLO DO FORMATO DE UM RESUMO EXPANDIDO 

 

TÍTULO DO TRABALHO EM FONTE TIMES NEW ROMAN,  

CORPO 14, MAIÚSCULA, NEGRITO E PARÁGRAFO CENTRALIZADO 

 

GT: Indicar um dos oito GTs no qual deseja apresentar o trabalho (ver listagem no item 1 da 

Chamada de Trabalhos) 

 

Autor: Frederico AMADO (Projeto de pesquisa - monografia), Curso de Administração, 

unidade Barreiro, e-mail: famado@pucminas.br, fone: (031) 0100.0000 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria LISPECTOR, Curso de Administração, unidade 

Barreiro, e-mail: maria@pucminas.br 

  

Coorientador: Prof. João CUBAS (Mestre), Instituto de Ciências Humanas – PUC 

Minas, unidade Coração Eucarístico, e-mail: jcubas@pucminas.br 

 

Resumo: 

Texto do Resumo Texto do Resumo Texto do Resumo Texto do Resumo Texto do Resumo 

Texto do Resumo Texto do Resumo Texto do Resumo Texto do Resumo Texto  

 

Área do Conhecimento: 3.03.0987 

Palavras-Chave: Assunto(1); Assunto(2); Assunto(3). 

Financiamento: Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas 
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ANEXO II 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos recebidos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 

I - A formatação do trabalho (conforme orientações da chamada e normas da 

ABNT) 
1
; 

II - A natureza acadêmica
1
: 

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
2
;  

IV – A caracterização e justificativa
2
;  

V - A clareza de objetivos e metas
2
; 

VI - A adequação e qualidade da metodologia
2
. 

 

                                                           
1
 Esses critérios devem necessariamente ser contemplados, como etapa eliminatória.  

2
 Esses critérios serão avaliados através de nota entre 1 a 5, como etapa classificatória. 


