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EDITAL Nº 005/2019 – CODEX/PROCEV - SEREX 
 

Seleção de trabalhos para o X Seminário Regional de Extensão  

Universitária -  SEREX 
 

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência – PROCEV, por meio da Coordenação de 

Extensão, torna público o Edital de Seleção de Trabalhos para o X Seminário Regional de 

Extensão Universitária da Região Centro-Oeste - SEREX, que será realizado nos dias 9 a 11 

de setembro de 2019, no Câmpus Jane Vanini – Cidade Universitária em Cáceres/MT, e 

divulga as normas de submissão de trabalhos. 

1.  Objetivos 

1.1. O presente Edital tem por objetivo normatizar a seleção de propostas de trabalhos, para 

apresentação no X Seminário Regional de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste – 

SEREX, com a temática: “Extensão Universitária, uma ação que transforma a sociedade”. 

 

2.  Público alvo 

2.1. O evento é aberto a acadêmicos, docentes e técnicos da Universidade Federal de Mato 

Grosso. 

 

3.  Propostas  

3.1. Serão aceitos trabalhos distribuídos nas seguintes modalidades: 

I – inscrição como apresentador de trabalho na modalidade pôster; 

II – inscrição como apresentador de trabalho na modalidade comunicação oral. 

3.2. Serão selecionados pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, por meio da 

Coordenação de Extensão no máximo 14 propostas de extensão na modalidade pôster e 1 

proposta na modalidade comunicação oral que estejam de acordo com as normas deste edital 

de submissão de resumos expandidos. 

3.3. As propostas devem enquadrar-se no conceito de extensão universitária, entendida como 

processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove interação 

transformadora entre a universidade e a sociedade, dentro do princípio constitucional da 

indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.  

3.4. As propostas devem orientar-se por uma das seguintes áreas temáticas da Extensão 

Universitária:  

I – Comunicação;  

II – Cultura;  

III – Direitos Humanos e Justiça;  

IV – Educação;  

V – Meio Ambiente;  

VI – Saúde;  

VII – Tecnologia e Produção;  

VIII – Trabalho.  
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3.5. É de responsabilidade do(a) apresentador(a) a confecção e qualidade dos mesmos, como 

nitidez, capacidade de fixação e organização nas modalidades pôster e comunicação oral. 

3.6. É de total responsabilidade dos autores dos trabalhos selecionados o conhecimento e 

cumprimento da programação, conforme estabelecido pela Comissão organizadora do 

evento. 

3.7. A responsabilidade pelo conteúdo dos resumos expandidos publicados é exclusivamente 

do(s) autor(es). 

3.8. A revisão gramatical dos trabalhos submetidos é de responsabilidade dos autores. 

 

4.  Normas para Submissão dos resumos expandidos 

4.1. Os trabalhos submetidos deverão atender as normas e procedimentos de envio descritos 

abaixo e conforme modelo no Anexo I: 

I – O trabalho deverá ser escrito em português; 

II – Deverá ser usada a formatação de página A4, não numerada, com margens esquerda, 

direita e superior de 3 cm e inferior de 2 cm; 

III – A fonte utilizada deverá ser Arial, corpo 12 apenas para título com espaçamento simples 

e corpo 11 para os demais itens com espaçamento 1,5; 

IV – O trabalho deverá ser enviado como resumo expandido com no mínimo 4 e no máximo 

de 5 páginas, incluindo as referências bibliográficas; 

V - Cada trabalho inscrito poderá ter apenas 1 (um) autor e no máximo 4 (quatro) coautores; 

VI - Cada trabalho inscrito deverá ter, no máximo, 1 (um) professor orientador; 

VII – O (a) orientador(a) não pode ser autor(a) de trabalho. 

IX- Poderão participar, na condição de orientadores dos trabalhos, professores(as) 

pesquisadores(as), com titulação mínima de Mestrado (em andamento ou concluído). 

4.2. Em relação à estrutura, o trabalho deverá conter os seguintes itens de formatação: 

I – Título: em maiúsculo (caixa alta), negrito, centralizado, com espaços simples com no 

mínimo 20 e no máximo 200 caracteres; 

II – Área temática: deverá ser descrita em negrito, alinhamento à esquerda, indicando uma 

das 8 (oito) áreas temáticas da Extensão (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho); 

III – Nome completo do autor: grafado com alinhamento à direita, devendo ser incluída a 

respectiva titulação. 

IV - Os outros membros deverão ser grafados como coautores, em sendo mais que um, 

separá-los por vírgula; 

V – Nome completo do orientador(a) (coordenador[a]): grafado e alinhado à direita, devendo 

ser incluída na nota de rodapé a respectiva titulação. 

VI – Resumo expandido: deve conter entre 1.500 e 2.500 caracteres com espaços; 

VII – Palavras-chave: incluir 3 palavras-chave, separadas por vírgula; 

VIII - Introdução: deve-se contextualizar a ação, apresentando o objeto, os objetivos e as 

características do público envolvido; 

IX – Metodologia: descrever como a ação foi executada; 
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X – Resultados e discussão: neste item devem ser apresentados e discutidos os resultados 

mensuráveis e qualitativos da ação; 

XI – Considerações finais; 

XII – Referências bibliográficas: em ordem alfabética, de acordo com as normas da ABNT 

vigentes. 

 

5.  Submissão das propostas e apresentação dos trabalhos 

5.1. A CODEX/ PROCEV fará a seleção dos trabalhos avaliados pelos membros da Câmara de 

Extensão, que submeterá as propostas aprovadas por meio do correio eletrônico à Comissão 

Organizadora do Evento do X SEREX. 

5.2. Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail serexufmt@gmail.com, entre os 

dias 02 de maio a 05 de junho de 2019 até as 23h59min (horário local) conforme as normas 

contidas no neste edital, os autores deverão informar no e-mail o curso, Unidade e o tipo de 

apresentação Oral ou Pôster. 

5.3. Tanto para a modalidade oral ou pôster, deverão ser submetidos os resumos 

expandidos. 

5.4. As propostas que necessitarem de reformulações deverão ser alteradas uma única vez, no 

prazo máximo de 2 (dois) dias após comunicado via e-mail pela CODEX/PROCEV. Após 

realizada a reformulação, o(a) autor(a) deverá encaminhar para o e-mail 

serexufmt@gmail.com 

5.5. Caso as reformulações não forem atendidas de forma satisfatória, a proposta será 

desclassificada. 

5.6. As propostas aprovadas farão parte dos anais do evento, desde que os trabalhos sejam 

apresentados conforme programação definida pela Comissão organizadora do evento. 

5.7. Os anais do X SEREX serão publicados e disponibilizados, após a execução do evento, a 

partir de 18 de setembro de 2019 no site: http://siec.unemat.br/. 

 

6.  Inscrições  

6.1. Para participarem do evento, os interessados devem realizar a inscrição no site do evento 

X SEREX, disponível na página da UNEMAT (www.siec.unemat.br), no período descrito no 

cronograma após a aprovação dos trabalhos pelas Pró-reitorias. 

6.2. Os participantes deverão realizar as seguintes inscrições de acordo com as modalidades de 

inscrição:  

I – inscrição como ouvinte; 

II – inscrição como apresentador de trabalho na modalidade pôster; 

III – inscrição como apresentador de trabalho na modalidade comunicação oral. 

6.3. A validação das inscrições nas modalidades oral ou pôster no site do evento, está 

condicionada à submissão e à aprovação das propostas na CODEX/PROCEV conforme 

estabelecido no cronograma. 

 

 

7.  Certificação  

http://siec.unemat.br/
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7.1. A certificação fica condicionada à inscrição por meio do site do evento, disponível na 

página da UNEMAT (www.siec.unemat.br), validação das inscrições e credenciamentos 

realizados, nos termos orientados para cada categoria de participação.  

7.2. Serão emitidas as seguintes modalidades de certificados:  

I – inscrição como ouvinte; 

II – inscrição como apresentador de trabalho na modalidade pôster; 

III – inscrição como apresentador de trabalho na modalidade comunicação oral. 

7.3. São condições para certificação na modalidade pôster: 

I - Os pôsteres deverão ter dimensões de 90 cm por 110 cm e serem confeccionados 

preferencialmente em material do tipo lona;  

II – O(a) autor(a), ou o(a) autor(a) apresentador(a) deverá estar, obrigatoriamente, junto ao seu 

pôster no horário informado na relação dos trabalhos aprovados pela Comissão Organizadora; 

III - O trabalho deverá ser apresentado na presença do(s) avaliador(es); 

IV - Será outorgado somente um certificado para cada trabalho apresentado, com relação de 

todos os autores.  

7.4. São condições para certificação na modalidade comunicação oral: 

I – O(a) autor(a) ou um coautor(a) realizar a apresentação do trabalho. 

II – Apresentar em um tempo máximo de 10 (dez) minutos para explanação e 5 (cinco) minutos 

para questionamentos. 

III - Será outorgado somente um certificado para cada trabalho apresentado, com relação de 

todos os autores. 

 

8.  Locomoção dos participantes dos trabalhos selecionados 

8.1. A CODEX/PROCEV, disponibilizará ônibus para locomoção dos participantes dos 

trabalhos aprovados, sendo duas pessoas por trabalho aprovado. 

 

9.  Cronograma  

DESCRIÇÃO DA AÇÃO PRAZO 

Período para submissão das propostas para o 

email: codexufmt@gmail.com 
02 de maio a 05 de junho de 2019 

Período de avaliação CODEX/PROCEV 06 a 16 de junho de 2019 

Divulgação do resultado das propostas 

CODEX/PROCEV. 
19 de junho de 2019 

Inscrições dos participantes no site do evento: 

www.siec.unemat.br 
01 a 30 de agosto de 2019 

Divulgação dos trabalhos que serão apresentados 

com as respectivas modalidades pela organização 

do evento X SEREX. 

08 de setembro de 2019 

Realização do evento 09 a 11 de setembro de 2019 

Emissão dos certificados A partir de 18 de setembro de 2019 

Publicação de Anais do evento A partir de 18 de setembro de 2019 

10.  Disposições finais 
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10.1. Informações relacionadas à submissão dos trabalhos podem ser obtidas por meio do email: 

serexufmt@gmail.com ou pelo telefone (65) 3615-8134 ou 3615- 8141. 

10.2. Qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado, alterado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por força maior, por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão 

fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do X SEREX e pela 

CODEX/PROCEV. 
 

Cuiabá, 02 de maio de 2019. 
 

Sandra Jung de Mattos 

Coordenadora de Extensão 

 

Fernando Tadeu de Miranda Borges 

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência 
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ANEXO I 
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