
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - 
CAMPUS BETIM 

 
COORDENAÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 
EDITAL DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS SIMPLES 

PARA A Vl MOSTRA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA PUC MINAS 

BETIM 

 
A Comissão Organizadora da Vl MOSTRA PEX - Universidade e 

Alteridade, a ser realizada no período de 21 a 23 de outubro de 2020, receberá 

trabalhos para apresentação e posterior publicação no referido evento, nos 

termos do presente edital. 

1. Poderão ser submetidos trabalhos de pesquisa, extensão e de pós-

graduação, práticas investigativas e de extensão na modalidade resumo 

simples, nos termos do item 9 do presente edital. 

1.1 Os resumos simples aprovados serão apresentados no formato pôster. 

1.2 O mesmo autor poderá submeter mais de um trabalho. 

1.3 O prazo de inscrição dos trabalhos encerra-se no dia 01/07/2020, devendo 

ser realizada exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no seguinte 

endereço (https://form.jotform.com/201495183359057) O trabalho deverá ser 

anexado em arquivo formato word. 

 

2. Poderão apresentar trabalhos, discentes de quaisquer cursos de graduação 

e pós-graduação lato sensu da PUC Minas Betim, orientados por professores da 

PUC Minas ou por profissionais devidamente habilitados. 

 

3. Os textos a serem encaminhados devem ser originais e inéditos. 
 
4. O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade de seus autores. 

 

5. A submissão implicará em cessão dos direitos autorais relativos aos trabalhos 

inscritos em favor da Vl Mostra PEX, segundo o Termo de Autorização de 

Publicação constante do Anexo I deste edital, que deverá ser assinado por 

todos os autores e anexado ao formulário eletrônico, no momento da inscrição. 

 
5.1 A submissão de trabalho sem a autorização de todos os seus autores, 

inclusive do professor orientador, implicará na desclassificação do mesmo. 

5.2 Após a submissão do trabalho, não será admitida a sua substituição, 

correção ou a alteração do seu conteúdo, antes da primeira análise pela 

https://form.jotform.com/201495183359057


comissão avaliadora. 

5.3 Os trabalhos serão avaliados sem identificação dos autores visando a 

imparcialidade da avaliação. Será considerado desclassificado o trabalho que 

receber parecer de recusa pela comissão avaliadora. 

 
6. O trabalho deverá obedecer às regras da ABNT e atender às seguintes 
especificações: 
 
I - O resumo simples deve conter o limite máximo de 1024 kb e ser elaborado 

segundo critérios de normalização contidos no Portal da PUC Minas 

“Orientações para elaboração de trabalhos técnicos e científicos” 

(http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20160

217102425. pdf), conforme síntese abaixo. 

a) Formatação de folha: tamanho A4 com margens superior e esquerda 3 

cm, inferior e direita 2 cm. Parágrafo único com texto justificado. 

b) Número máximo de palavras: 500 palavras no corpo do resumo. 

c) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 para título, autores e texto. 

Tamanho 8 para identificação dos autores, sobrescritos e subscritos. 

Espaçamento simples entre linhas no título e identificação de autores, e 

espaçamento 1,5 no corpo do texto. 

d) Título: em letras maiúsculas, negrito e centralizado, deve ser claro e 

conciso, permitindo pronta identificação do conteúdo do trabalho. 

e) Nome(s) do(s) autor(es): deve(m) ser separado(s) do título por um 

espaço, centralizado, em letras maiúsculas, fonte tamanho 12, 

abreviando-se somente o(s) prenome(s) intermediário(s), se houver, 

seguidos dos respectivos números-índice que irão identificar os autores. 

Abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão ser colocadas as 

identificações referentes ao curso e à instituição. 

f) Palavras-chave: três a cinco, escritas em letras minúsculas, separadas 

por ponto. 

g) Corpo do texto: deverá contemplar os itens introdução, objetivos, 

metodologia, resultados, discussão e conclusão, sem referências 

bibliográficas. Esses itens não deverão ser titulados. Tabelas, fotos, 

gráficos ou outras ilustrações não devem ser inseridas. 

h) Sugere-se a submissão da proposta empregando os navegadores Google 

Chrome ou Mozilla Firefox. 

 
7. A elaboração do pôster relativo ao resumo simples aprovado deverá seguir 

as especificações abaixo: 

a) Tamanho padrão: 0,90m de largura e 1,20m de altura. 

b) Elementos básicos: identificação das instituições integrantes (Brasões/ 

http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20160217102425.pdf
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logomarcas); Título; Autores; Introdução, Objetivo; Metodologia; 

Resultados (quando pertinente utilizar gráficos e/ou fotos); Conclusão ou 

Considerações Finais; principais referências utilizadas (03 no máximo); 

Órgão financiador/Agradecimento aos parceiros (se pertinentes). Deve-

se, além do conteúdo técnico-científico, explorar bem a qualidade visual. 

c) Recomenda-se aos autores fazer o acabamento dos pôsteres com barra 

ou cano nas bordas inferior e superior de maneira a permitir dependurá-

los. 

d) Cada autor responsável pela apresentação do pôster deverá mantê-lo 

em exibição de acordo com a distribuição do espaço físico e os horários 

a serem definidos pela Comissão Organizadora no período do evento. 

 
8. O resultado da primeira fase será divulgado até o dia 14/08/2020, na página 

da PUC Minas Betim (https://www.pucminas.br/betim), publicado 

separadamente em duas listas, uma contendo a relação dos trabalhos 

aprovados sem ressalvas e outra com a relação dos trabalhos aprovados 

com ressalvas. 

 
9. Na hipótese de trabalho aprovado com ressalvas, o autor responsável pela 

submissão do mesmo receberá, por e-mail, o parecer da comissão avaliadora. 

Caso não receba e-mail com o parecer, o autor responsável pela submissão do 

trabalho deverá verificar junto à Comissão Organizadora quais as alterações 

foram solicitadas até o dia 21/08/2020. 

 
10. Nova versão do trabalho avaliado, com a incorporação das alterações 

solicitadas pela comissão avaliadora, deverá ser submetida por meio de 

formulário eletrônico, até o dia 30/08/2020. 

 
11. Os trabalhos aprovados sem ressalvas não precisam ser novamente 
submetidos. 

 

12. A decisão da comissão avaliadora é irrecorrível. 
 
13. A divulgação do resultado final, com a lista dos trabalhos selecionados 

para apresentação, será publicada a partir do dia 15/09/2020 no sítio 

eletrônico da PUC Minas Betim. 

14. Dúvidas sobre a presente chamada deverão ser encaminhadas para o e-mail 

mostrapex@gmail.com. 

 
Betim, 04 de junho de 2020 
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COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 



ANEXO I 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Pelo presente Termo de Compromisso, eu/nós 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

autor(es) do resumo simples intitulado “_______________________________________ 

____________________________________________________ ”, ora submetido para 

publicação no periódico SINAPSE MÚLTIPLA,  declaro(amos) para os devidos fins que o 

texto mencionado:  

 não foi publicado, parcial ou integralmente, em qualquer outro veículo de divulgação;  

 não foi incluído ou apresentado sob forma impressa ou eletrônica em anais de 

congressos, simpósios ou reuniões. 

Assim, autorizo(amos) que o resumo supramencionado:  

 seja publicado sem ônus na edição mais conveniente à Revista;  

 seja submetido às regras de padronização adotadas pela Revista;  

 tenha seu conteúdo exposto na internet. 

 

Por ser verdade, firmo(amos) o presente.  

 

Betim, data. 

__________________________________________________ 

 [nome e assinatura do autor – orientador] 

 

__________________________________________________ 

 [nome e assinatura do(s) autor(es)  

 

__________________________________________________ 

 [nome e assinatura do(s) autor(es)  

 

__________________________________________________ 

 [nome e assinatura do(s) autor(es)  

 

Obs: O número de autores pode ser alterado para atender às especificidades do 
artigo. 


