12º FÓRUM CIENTÍFICO – 29/09 E 01/10/2021
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMAÇÃO
Data
29/09/2021
29/09/2021

Atividade
Abertura
Apresentação dos Relatos de Atividades de Extensão
– 1ª Mostra de Extensão

30/09/2021

Apresentação de Trabalhos

01/10/2021

Palestra magna: Luiz Felipe Pondé

Horário
19 horas
19h:40min
08h às 12h / 14h às 18h /
19h às 22h:30min
20 horas

CRONOGRAMA DE ENVIO DE TRABALHOS
 Inscrições com apresentação de trabalho: 01/08 a 30/08/2021
 Inscrições como ouvinte: 01/08 a 30/09/2021
 Envio de trabalhos de 09 a 31/08 pelo site do Unifunec
 De 01 a 09/09 - Avaliação de trabalhos pela Comissão Científica
 De 10 a 13/09 - Correção de trabalho pelos alunos / orientadores
 De 14 a 19/09 – Revisão das correções pela Comissão Científica
 20 a 26/09 – Revisão final dos resumos
Apenas os trabalhos aprovados serão apresentados e publicados

FORMATO DE ENVIO DOS TRABALHOS
Os trabalhos devem ser enviados no formato de uma das opções: resumos de tabalhos científicos e
resumos de atividades de relatos de extensão.
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA FORMA DE
RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
1. AUTORES DOS TRABALHOS
a) Podem se inscrever por trabalho até seis autores, incluindo orientador e coorientador;
b) Cada autor pode apresentar um trabalho. Fica a critério do grupo a escolha de quem
apresentará.
c) Todos os autores devem estar inscritos para o envio do trabalho, “não será
realizada inclusão de autor (es) após o resumo enviado”.
d) A participação no Fórum 2021 e a apresentação de trabalhos não terá custo para
alunos ou docentes.
2. REDAÇÃO DOS RESUMOS PARA ENVIO
2.1 Estrutura dos Resumos
a) Título e subtítulo;
b) Nome(s) do(s) autor(es);
c) Nome do orientador;
d) Deve conter entre: 250 e 300 palavras, excluindo o título, e palavras-chave;
e) Deverá conter, obrigatoriamente, objetivos, metodologia, resultados e conclusão.
f) Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5;
g) Não deve conter citações de autores.
3. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
a) A avaliação dos trabalhos por área será realizada pelo Comitê Científico do Fórum,
nomeado por meio de portaria específica, que será composto por um representante de cada
curso, agrupados de acordo com a áreas. Os trabalhos aprovados serão apresentados e

publicados nos Anais do 12º Fórum Científico do Unifunec.
b) Serão critérios de exclusão nos anais:
1- Os trabalhos reprovados
2- Trabalhos que não forem corrigidos (pelos autores) até o dia 13/09.
c) Serão aceitos resultados de pesquisa nas modalidades: relato de experiência, relato de
caso clínico, relatos de atividades de extensão e trabalhos de revisão bibliográfica.
d) As pesquisas com Seres Humanos devem apresentar o número CAAE emitido pelo Comitê
de Ética em pesquisa.
e) É de responsabilidade dos orientadores, ao enviarem os resumos, a verificação da
qualidade científica e da forma escrita dos trabalhos desenvolvidos, além da rigorosa
correção da Língua Portuguesa no texto.
3.1 Critérios de avaliação dos resumos de trabalhos científicos
a) Originalidade do trabalho e relevância do tema;
b) Coerência entre o título e o trabalho;
c) Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e
estrutura formal);
d) Justificativa;
e) Objetivos;
f) Metodologia;
g) Resultados obtidos;
h) Atendimento da formatação exigida pelo Fórum.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA FORMA DE
RESUMOS DE RELATOS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO
1. AUTORES DOS TRABALHOS
a) Podem se inscrever por trabalho até seis autores, incluindo docentes e alunos;
b) Cada autor pode apresentar um relato. Fica a critério do grupo a escolha de
quem apresentará.

c) Todos os autores devem estar inscritos para o envio do trabalho, “não será
realizada inclusão de autor (es) após o resumo enviado”.
d) A participação no Fórum 2021 e a apresentação de trabalhos não terá custo para
alunos ou docentes.
2. REDAÇÃO DOS RESUMOS DE RELATOS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO
2.1 Estrutura
a) Título e subtítulo;
b) Nome(s) do(s) autor(es);
c) Nome do orientador;
d) Deve conter entre 300 e 500 palavras, excluindo o título, e palavras-chave;
e) Deverá conter:
1-

INTRODUÇÃO: Relevância do trabalho. Contextualizar a situação problema, o
ambiente e os atores da ação extensionista. Demonstrar a vinculação com a pesquisa e
o ensino. Apresentar os objetivos do trabalho ao final da introdução.

2-

METODOLOGIA: Descrever a metodologia utilizada, destacando o período, públicoalvo da atividade desenvolvida, o local, os materiais utilizados, as etapas e o número de
participantes.

3-

RESULTADOS E PROCESSOS AVALIATIVOS: Apresentar e discutir as ações
desenvolvidas. Cabe destacar: a participação da comunidade no planejamento e
execução da atividade de extensão; o impacto e a transformação social proporcionados
pela atividade de extensão; a contribuição da atividade de extensão na formação
acadêmica dos estudantes envolvidos

4-

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluir se os objetivos foram alcançados, tomando
como referencial a discussão dos processos e resultados. Ressaltar os ganhos
acadêmicos e o grau de alteração da situação problema.

f) Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5;
g) Não deve conter citações de autores.
3. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS DE RELATOS DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO
3.1 A avaliação dos trabalhos por área será realizada pelo Comitê Científico do Fórum que
será composto por um representante de cada curso, agrupados de acordo com a áreas. Os
trabalhos aprovados serão apresentados e publicados nos Anais da 1ª Mostra de Extensão do

Fórum Científico do Unifunec.
3.2 Serão critérios de exclusão nos anais:
1- Os trabalhos reprovados
2- Trabalhos que não forem corrigidos (pelos autores) até o dia 13/09.
3.3

É de responsabilidade dos orientadores, ao enviarem os relatos, a verificação da

qualidade científica e da forma escrita dos trabalhos desenvolvidos, além da rigorosa
correção da Língua Portuguesa no texto.
3.4 Critérios de avaliação dos resumos de relatosde atividades de extensão
1

Originalidade do trabalho e relevância do tema;

2

Coerência entre o título e o trabalho;

3

Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e
estrutura formal);

4

Objetivos;

5

Metodologia;

6

Resultados obtidos;

7

Atendimento da formatação exigida pelo Fórum.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
a) Os trabalhos serão apresentados de forma remota utilizando o Google meet. O
cronograma de apresentação dos trabalhos e o link para acesso será divulgado no site
do evento;
b) A apresentação ficará a cargo do participante;
c) b) Todos devem estar presentes durante as apresentações, salvo casos se o autor
estiver apresentando em outra sala. No momento da arguição ou esclarecimentos de
dúvidas qualquer integrante pode se manifestar e responder.
d) Todos os autores devem manter suas câmeras abertas no momento da apresentação.
e) Todas as apresentações serão orais.
f) O trabalho deverá ser apresentado entre 10 e 15 minutos. Após a apresentação,
haverá 5 minutos para responder perguntas ou esclarecer dúvidas;
g) O apresentador deverá se certificar que tem acesso à internet com boa conexão.

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL
a) Estrutura e coerência na apresentação dos tópicos (objetivos, desenvolvimento e conclusões);
b) Clareza e objetividade (apresentação clara e objetiva dos elementos mais importantes do
trabalho);
c) Domínio do tema e comunicabilidade (transmissão de forma clara e com propriedade o trabalho
desenvolvido);
d) Adequação linguística (uso de linguagem apropriada);
e) Originalidade e relevância do trabalho para a comunidade científica (contribuição para o
desenvolvimento do pensamento científico);
g) Adequação ao tempo disponível.
CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS
a) Os trabalhos receberão das bancas de apresentação uma avaliação de zero a dez para cada
modalidade.
b) Os cinco primeiros resumos, classificados em cada grande área, e os cinco primeiros relatos de
extensão classificados receberão certificado de Menção Honrosa.
DIREITOS AUTORAIS:
Os trabalhos inscritos poderão, a critério da Comissão Organizadora do 12º Fórum, serem
divulgados, ou mesmo, publicados, sem qualquer pagamento de direitos autorais aos seus
autores que, ao se inscreverem, estão cientes do caráter de serviço à comunidade, sem fins
lucrativos, de que se reveste o 12º Fórum Científico do UNIFUNEC.
OBS.: OS CASOS OMISSOS SERÃO ANALISADOS PELA COMISSÃO
ORGANIZADORA DO EVENTO.

