
 
 
 

 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E APOIO ESTUDANTIL 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

9º ENCONTRO DE ESTUDANTES DA EXTENSÃO DA PUC GOIÁS;  
MOSTRA ACADÊMICO-CIENTÍFICA DE EXTENSÃO  

ENCONTRO DE PARCEIROS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
 

INSCRIÇÕES  

 
1. O 9º Encontro de Estudantes da Extensão da PUC Goiás contará em 

sua programação com conferências, mesas redondas, apresentação de 
trabalhos e pôsteres que não necessitam de inscrições específicas. 

2. A inscrição é gratuita a todos os interessados e será feita via formulário 
google. Endereço do link: https://goo.gl/forms/FG6p1xkH4HyAg7LP2  

 
 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 
1. As inscrições para submissão de Trabalhos Científicos no 8º Encontro 

de Estudantes da Extensão da PUC Goiás; Mostra Acadêmico-científica 
de Extensão e Encontro de Parceiros na Extensão Universitária, que 
ocorrerá contínuo ao III Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC 
Goiás (de 18 a 20 de outubro de 2017), poderão ser realizadas até 08 de 
outubro de 2017.  
 

2. NATUREZA DO TRABALHO 
(Diz respeito a natureza em que o trabalho a ser inscrito se enquadra) 
a) (   ) Projeto de Extensão      
b) (   ) Ação de Extensão       
c) (   ) Ação de Liga Acadêmica 
d) (   ) Outro _____________________________________ 

 
3. MODALIDADES DOS TRABALHOS 
(Este campo deve ser corretamente preenchido, pois será referência para a 
organização das salas de apresentação dos trabalhos) 

 
A - Trabalho Científico              B - Relato de Experiência 
 

4. RESUMO DO TRABALHO  
O resumo deverá ter até 2000 caracteres com espaço, ser estruturado e 

conter os seguintes tópicos considerados obrigatórios: 
 

A - Trabalho Científico:  
1. Introdução; 2. Objetivos; 3. Métodos; 4. Resultados; 5. Conclusões. 

 
B - Relato de Experiência:  

1. Introdução; 2. Objetivos; 3. Descrição da Experiência; 4. Resultados; 5. 
Contribuições.  
 

https://goo.gl/forms/FG6p1xkH4HyAg7LP2
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Os Relatos de Experiências devem mostrar reflexão sobre a prática, apontando 
os pontos positivos e as dificuldades, além de conexões com algum marco 
teórico que oriente o debate acadêmico e político-institucional no campo 
da Extensão Universitária. 
 
Título do trabalho (até 100 caracteres): Deve ser objetivo, conciso e 
informativo. O campo deve ser preenchido com LETRAS EM CAIXA ALTA. 
Resumo (300 a 500 caracteres): O texto deve ser objetivo, conciso e ter, no 
máximo, 250 palavras. O resumo deverá ser estruturado e conter os tópicos: 
Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusões. Esse campo não deve ser 
preenchido com letras em caixa alta. 
Introdução (300 a 500 caracteres). Abordar o tema suscintamente: o que é 
conhecido atualmente do assunto; o que o trabalho acrescenta para o 
conhecimento científico, para a comunidade em que se desenvolve e a 
justificativa.  
Objetivo (100 a 300 caracteres): colocar o verbo no infinitivo.  
Método (200 a 750 caracteres): deverá ser apresentado de maneira clara e 
concisa. Abordar os procedimentos utilizados na realização das ações de 
extensão. 
Resultados (200 a 750 caracteres): apresentar os principais resultados do 
trabalho. Não devem ser inseridas tabelas e/ou figuras.  
Conclusão (200 a 500 caracteres): deve responder ao objetivo do trabalho.  
Devem ser apresentados os avanços que o trabalho apresenta no âmbito da 
extensão universitária. 
Palavras-chave: deverão ser escolhidas três palavras-chave.  
Autores: Informar nome completo e filiação institucional. Primeiro deve ser 
informado o(a) autor(a) principal e em seguida, se houver, o(s) coautor(es) e/ou 
coautora(s). 
Esta informação será utilizada para a confecção dos certificados. Sendo o 
número máximo de 04 autores e 01 orientador.  
Fonte(s) de financiamento: Crédito a órgãos financiadores do 
projeto/pesquisa, se pertinente. 
Instituições envolvidas: listar todas as instituições envolvidas.  
Conflitos de interesses: É responsabilidade dos autores e autoras a 
divulgação de todas as relações de qualquer natureza que possam introduzir 
viés ou serem vistas como vieses na condução de seu trabalho.  
 
Observação: Pesquisas envolvendo seres humanos ou animais devem ser 
previamente aprovadas pelos Comitês de Ética e Pesquisa (CEP) ou Comissão 
de Ética no Uso de Animais (CEUA) das instituições a que estiverem 
vinculadas e na apresentação deve-se mencionar a aprovação do CEP/CEUA. 
 

5. MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  
Os trabalhos aprovados poderão ser inscritos para apresentação nas 

seguintes modalidades: 

 Pôster 
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Os trabalhos aprovados nessa modalidade serão apresentados na 
forma de pôster impresso em papel. Os trabalhos deverão ser afixados nos 
respectivos lugares ao menos 15 minutos antes do início das atividades do dia. 

 Apresentação oral 
Os trabalhos aprovados nessa modalidade serão apresentados na 

forma oral em sessões temáticas. Cada autor terá 10 minutos para apresentar 
seu trabalho. Após as apresentações, haverá debate com os respectivos 
autores mediado pela coordenação da sessão. 

 A critério dos avaliadores 
Os trabalhos aprovados nessa modalidade serão apresentados 

conforme definição dos avaliadores (pôster/apresentação oral). 
 

5.1 Normas para apresentação de Pôster  
O apresentador do pôster (indicado no ato da inscrição do trabalho) 

apresentará o seu trabalho para o avaliador e público interessado em dia e 
horário previamente definidos pela Comissão Científica do 8º Encontro de 
Estudantes da Extensão da PUC Goiás; Mostra Acadêmico-científica de 
Extensão e Encontro de Parceiros na Extensão Universitária. 

No corpo do texto o tamanho mínimo da letra deverá ser fonte 25.  
O PÔSTER deverá ter 1,20m de altura por 0,90m de largura e conter:  

 Título: em letras maiúsculas, centralizado;  

 Nome dos autores com o nome do apresentador sublinhado. Quando 
houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. O nome dos 
autores deverá ser completo, sem abreviaturas.  

 Instituição(ões) de origem dos autores.  

 Introdução: visão geral do trabalho, fundamentação e justificativa.  

 Objetivos: exposição clara da finalidade do trabalho (elaborados com 
o verbo no infinitivo).  

 Materiais e métodos (PARA TRABALHOS CIENTÍFICOS) E 
Atividades e ações (PARA TRABALHOS DAS LIGAS 
ACADÊMICAS): apresentados de forma clara e concisa, constando 
análise estatística (se houver).  

 Resultado: apresentação dos dados obtidos. Caso necessário, 
poderão ser utilizados gráficos e tabelas.  

 Conclusão: elaborada de forma a responder o objetivo do trabalho.  

 Referências: no máximo 03 (escolher as mais importantes).  

 Endereço eletrônico para contato de um dos autores.  
 

O horário para a fixação e retirada dos pôsteres será divulgado pela 
comissão científica, juntamente com o resultado dos trabalhos aprovados, no 
email indicado no ato da inscrição via formulário google. O apresentador será 
responsável pela fixação do pôster (cordinha, fita adesiva, etc). O autor que 
não apresentar o seu trabalho no dia do evento para o avaliador não terá direito 
a certificado. 

 
5.2 Normas para apresentação Oral  
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O apresentador do trabalho científico fará a apresentação para o 
coordenador(es) da sala e público interessado. Para cada trabalho deverá ter 
apenas um apresentador, indicado no ato da inscrição do trabalho, não serão 
aceitos outros apresentadores.   

O apresentador terá 10 minutos para a exposição e deverá 
permanecer na sala até o final da sessão quando será aberto um debate sobre 
todos os trabalhos. O debate será conduzido pelo coordenador(res) da sala e 
terá a duração de 10 minutos.   

A apresentação deverá ser feita no formato PowerPoint.  
O primeiro slide deve conter o título, os autores e as instituições 

envolvidas. A apresentação deve seguir a sequência padronizada, como consta 
no resumo.  

Pesquisas envolvendo seres humanos ou animais devem ser 
previamente aprovadas pelos Comitês de Ética e Pesquisa (CEP) ou Comissão 
de Ética no Uso de Animais (CEUA) das instituições a que estiverem 
vinculadas e na apresentação deve-se mencionar a aprovação do CEP/CEUA.  

Utilização de material fotográfico poderá ser feita de forma que não se 
identifique o a pessoa em exposição.  

O conteúdo dos trabalhos é responsabilidade exclusiva dos autores.  
O arquivo da apresentação deverá ser entregue ao coordenador da 

sala 30 minutos antes do início da sessão de apresentação. Para cada sala 
será disponibilizado projetor e computador. Outros materiais que por ventura 
forem necessário serão de responsabilidade dos apresentadores.  

O horário e local para a apresentação do trabalho será divulgado pela 
comissão científica, juntamente com o resultado dos trabalhos aprovados no 
site do congresso. 
 
 

6. DATAS E PRAZOS IMPORTANTES 

 Data limite para envio de resumos: 08/10/2017 

 Divulgação do resultado da avaliação: a partir de 11/10/2017 
 

7. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
A comissão julgadora será formada por professores de instituições 

universitárias, com experiência na área de extensão/ação comunitária e que 
considerarão os seguintes itens no momento da avaliação: 

 Adequação ao tema escolhido; 
 Organização e capacidade de síntese; 
 Clareza de exposição dos objetivos, métodos, resultados e 
conclusões; 
 Adequação conceitual e metodológica para atingir os objetivos do 
estudo; 
 Coerência entre os resultados e as conclusões; 
 Atualidade, natureza inovadora e contribuição ao desenvolvimento 
comunitário. 
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8. CERTIFICADOS  
Os certificados do 9º Encontro de Estudantes da Extensão da PUC 

Goiás; Mostra Acadêmico-científica de Extensão e Encontro de Parceiros na 
Extensão Universitária de 2017 serão disponibilizados 30 dias após o término 
do evento. 


