
IV MOSTRA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA  

PUC MINAS PRAÇA DA LIBERDADE 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DE  

PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Cláusula 1ª. O presente Edital visa selecionar trabalhos acadêmicos a serem 

apresentados durante a IV Mostra de Pesquisa e Extensão da PUC Minas Praça da 

Liberdade que ocorrerá no período de 01 a 03 de outubro de 2019, produzidos, 

individual ou coletivamente, por alunos e ex-alunos da Graduação e da Pós-Graduação 

da PUC Minas, professores e técnicos da PUC MINAS.  

 

Cláusula 2ª. São espécies de trabalhos acadêmicos que poderão ser apresentados na 

Mostra:  

I. Trabalhos de pesquisa: experiências relevantes destinadas à produção do 

conhecimento científico, fundamentados pela metodologia científica, incluindo, dentre 

outros, a critério da Comissão Científica:  

a. Trabalhos de conclusão de curso (monografias); 

b. Trabalhos desenvolvidos no âmbito de programas institucionais tais como 

PROBIC, FIP, PIBIC, com ou sem financiamento; 

c. Grupos de pesquisa;  

d. Prática investigativa.  

II. Trabalhos de extensão: atividades acadêmicas destinadas a estabelecer relações 

entre a realidade e a produção do conhecimento, tendo em vista proporcionar aos 

participantes formação integral, comprometida com a mudança social, incluindo, 

dentre outros, a critério da Comissão Científica: 

a. Práticas curriculares de extensão; 

b. Projetos de extensão; 

c. Programas de extensão. 

 



Cláusula 3ª.  O(s) autor(es) do(s) trabalho(s) deverá(ão) efetuar a inscrição para a 

Mostra a no período de 09 de setembro de 2019 a 20 de setembro de 2019, pelo e-mail 

mostrapex2019@gmail.com, observando as instruções deste Edital.  

 

Cláusula 4ª. São documentos indispensáveis à inscrição, devendo ser anexados ao e-

mail de solicitação da inscrição (digitalizados):  

I. Ficha de inscrição (Anexo);  

II. Resumo simples do trabalho acadêmico elaborado constantes do Padrão PUC 

Minas de Normalização e preenchimento das regras do presente edital;  

III. Currículo do(s) autor(es) (vitae ou lattes)  

 

Cláusula 5ª.  Os resumos dos trabalhos acadêmicos apresentados serão analisados pela 

Comissão Científica do evento e será indeferida a inscrição do trabalho que não 

observar os seguintes critérios:  

I. caráter acadêmico do trabalho, conforme definições do artigo 2º (segundo) deste 

edital;  

II. observância da normas constantes do Padrão PUC Minas de Normalização e 

preenchimento das regras do presente edital, conforme modelo do Anexo II;  

III. qualidade do texto.  

 

Parágrafo único: O resultado das inscrições será publicado pela Comissão Científica 

na data de 23 de setembro de 2019.  

 

Cláusula 6ª Os trabalhos inscritos serão expostos em forma de pôster, cuja confecção 

é de responsabilidade de seu(s) Autore(s), durante todo o período do evento nas áreas 

de circulação do prédio I da Unidade, Edifício Dom Cabral.  

 

Cláusula 7º. O pôster deverá ser confeccionado pelo(s) autor(es) do trabalho, na 

forma de banner, em material de papel, sem acabamento para fixação, na dimensão 

A2, contendo as seguintes informações:  

mailto:mostrapex2019@gmail.com


I. Apresentação com o(s) nome (s) do(s) autor(es) e do(s) orientador(es), 

acompanhado da respectiva titulação, da instituição, título do trabalho, área de 

conhecimento e modalidade da atividade, conforme classificação apresentada na 

Cláusula 2ª supra;  

II. Contextualização da atividade desenvolvida;  

III. Metodologia utilizada;  

IV. Resultados alcançados;  

V. Conclusões ou considerações finais;  

VI. Referências bibliográficas.  

 

Parágrafo único. Poderão ser apresentados em material e formato diversos do exigido 

no caput, com ou sem estrutura para fixação, os trabalhos para os quais já tenha sido 

confeccionado pôster que permaneça atual no seu conteúdo.  

 

Cláusula 8ª. Os Autores dos trabalhos inscritos deverão entregar o pôster impresso no 

período de 24 a 26 de setembro de 2019, na Assessoria de Comunicação da Unidade, 

16º andar, Prédio IV, mediante apresentação do comprovante de inscrição nos termos 

da Cláusula 3º supra.  

 

Cláusula 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento 

formada pelos seguintes membros:  

I- Profª Adriane Maria Arantes de Carvalho 

II- Profª Leda Lúcia Soares 

III- Prof. Lívia Brandão 

IV- Profª. Maria Isabel Vaz de Melo 

V- Prof. Ricardo Guerra Vasconcelos 

Cláusula 10ª. As dúvidas e pedidos de esclarecimentos podem ser enviados pelos 

interessados para o e-mail mostrapex2019@gmail.com.  

 

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019 

Comissão Científica  
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