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EDITAL Nº 006/2019 

 

 7ª SEMANA DE PESQUISA – SEMPESq 2019 

 

O Centro Universitário Tiradentes - Unit/AL, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão, torna público o Edital que dispõe sobre a apresentação de atividades 

para a 7ª Semana de Pesquisa - SEMPESq. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - A 7ª Semana de Pesquisa - SEMPESq será realizada no período de 04 a 08 de novembro 

de 2019, no Centro Universitário Tiradentes - Unit/AL, Campus Amélia Maria Uchôa, sediado 

na Av. Gustavo Paiva, nº 5017, Bairro Cruz das Almas, Maceió/AL.  

1.3 - A 7ª Semana de Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes - Unit/AL terá como eixo 

central a temática: “Cenários de Fragilidade e Vulnerabilidade”.   

1.4 - O tema converge para as dez prioridades estabelecidas pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS, no intuito de ampliar o bem-estar social.  A 7ª edição da Semana de Pesquisa 

da Unit/AL pretende discutir os cenários de fragilidade e vulnerabilidade e os desafios para o 

desenvolvimento de Alagoas, bem como identificar estratégias e proporcionar o debate sob a 

perspectiva das diferentes esferas do conhecimento acadêmico. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO  

A 7ª Semana de Pesquisa - SEMPESq destina-se a discentes, docentes e pesquisadores do 

Centro Universitário Tiradentes - Unit/AL e demais Instituições de Ensino Superior da região 

Nordeste.  
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3. DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O presente Edital estabelece os seguintes prazos: 

ATIVIDADES PRAZOS E DATAS 

Lançamento do Edital  17 de setembro de 2019 

Apresentação de Propostas para a 

Programação da 7ª SEMPESq 

17 de setembro a 30 de setembro de 2019 

Submissão  dos Resumos 17 de setembro a 07 de outubro de 2019 

   Divulgação dos Resumos Aprovados Até 31 de outubro de 2019. 

Realização da 7ª SEMPESq 2019 04 até 08 de Novembro de 2019. 

Emissão de Certificados  Os certificados estarão disponíveis  em até 

20 dias após a realização do evento, através 

do endereço   eletrônico 

www.unit.al.br/extensao 

 

4. DAS NORMAS PARA PROPOSIÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS, MESAS-

REDONDAS E MINICURSOS 

4.1 - As propostas deverão apresentar caráter acadêmico e científico, classificadas em: 

seminários temáticos, mesas-redondas e minicursos; 

4.2 - Os seminários, mesas-redondas e minicursos devem ser propostos por meio do 

preenchimento de formulário disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1FmXjj3MmCXoW9beu6HjsxZMHuhiBJk-uo2n3_KRpLcM/edit  

4.3 O prazo para encaminhamento de propostas das atividades é de 17  a 30 de setembro de 

2019. 

4.4 - Os seminários deverão contemplar apresentações, com 30 minutos cada uma, seguidos 

por mais 90 minutos de debate. Os participantes deverão apresentar contribuições 

complementares e relevantes para as áreas do conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde, 

Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.  

4.5 - As mesas-redondas serão compostas por três apresentações de trabalhos, com 20 minutos 

de duração cada uma e 30 minutos de debate. As mesas-redondas deverão ter, ao todo, 90 

http://www.unit.al.br/extensao
http://www.unit.al.br/extensao
http://www.unit.al.br/extensao
https://docs.google.com/forms/d/1FmXjj3MmCXoW9beu6HjsxZMHuhiBJk-uo2n3_KRpLcM/edit
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minutos de duração. Os participantes das mesas-redondas deverão apresentar pontos de vista 

distintos ou complementares sobre um mesmo tema, podendo ser de instituições diferentes ou 

da mesma instituição.  

4.6 - Os apresentadores das mesas-redondas deverão indicar um coordenador/debatedor, que 

será o responsável pela submissão da proposta de trabalho e por promover um debate entre os 

componentes da mesa e o público. É recomendado que o coordenador/debatedor apresente o 

título de doutor. Os demais apresentadores devem ter, no mínimo, título de mestre ou estar 

cursando o mestrado.   

4.7 - Os minicursos deverão contemplar atividades com no mínimo de 04 horas e no máximo 

de 12 horas, direcionadas para capacitação em áreas do conhecimento distintas.  

 

5. DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS  

5.1. - O período de inscrição é de 17/09/2019 a 07/10/2019.  

5.2 - O candidato deve acessar o link https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq e seguir 

as instruções para submissão do Resumo.  

5.3 - Após a submissão do Resumo, o candidato deve acessar o endereço eletrônico 

www.al.unit.br/extensao e realizar sua inscrição para a “7ª Semana de Pesquisa Unit/AL”. 

Será considerado inscrito o candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujos 

valores estão indicados em: http://www.al.unit.br/sempesq    

5.4 - Os coautores também precisam efetuar a inscrição e pagamento da taxa de inscrição.  

5.5 - Após a inscrição do Resumo, o mesmo será submetido à análise do Comitê Científico 

Ad Hoc.   

5.6 - As inscrições para apresentação dos Resumos dos trabalhos desenvolvidos nas 

modalidades: PROBIC - UNIT, PROVIC - UNIT e PIBIC - FAPEAL, ciclos 2018-2019 e 

2019-2020, deverão obedecer aos mesmos procedimentos dispostos para este edital, salvo as 

observações que seguem:  

5.6.1 - Todos os participantes dos Programas de Iniciação Científica da Unit/AL 

(bolsistas ou voluntários) devem, obrigatoriamente, estar inscritos para a 7ª 

SEMPESq; 

https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq
http://www.al.unit.br/extensao
http://www.al.unit.br/sempesq
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5.6.2 Os Resumos deverão ser submetidos na plataforma, 

https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq, para a sessão Seminário de 

Iniciação Científica PROBIC - UNIT, PROVIC - UNIT e PIBIC - FAPEAL, 

especificando a área do conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências 

Exatas e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 

5.6.3 Os Resumos serão avaliados por um Comitê Científico Ad-hoc criado 

especificamente para esta finalidade;  

5.6.4 - Todos os Resumos serão apresentados oralmente na 7ª SEMPESq, durante o 

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, em data, horário e local dispostos na 

Programação, a ser divulgada em http://www.al.unit.br/sempesq. 

5.6.5 Todos os integrantes do projeto (orientador, bolsistas e voluntários) deverão estar 

presentes para a apresentação oral, em data, horário e local dispostos na programação 

informados posteriormente pela Coordenação de Pesquisa. 

5.7 - Todos os procedimentos de submissão, avaliação, deferimento ou indeferimento do 

Resumo para a 7ª SEMPESq serão feitos via Sistema do Portal de Eventos do Grupo 

Tiradentes (https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq). Portanto, É DE 

RESPONSABILIDADE DOS AUTORES A VERIFICAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA 

PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DO RESUMO SUBMETIDO.  

5.8 - Não será feita comunicação por e-mail ou telefone.  

 

6. DOS PARÂMETROS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO  

6.1 - O Resumo deve apresentar as indicações técnicas da ABNT.  

6.2 - Formato Word for Windows 2010 ou anteriores;  

6.2.1 - Fonte Arial, tamanho 12;  

6.2.2 - Espaçamento simples de entrelinhas;  

6.2.3 - Ter no máximo 500 palavras, incluso título e autor (es). 

6.3 – O Resumo deve ser composto por: área de conhecimento, curso, título, 

autores/orientadores, e-mail de todos os autores e instituição dos autores. O texto do Resumo 

deve apresentar a seguinte sequência: INTRODUÇÃO, OBJETIVO, METODOLOGIA, 

https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq
http://www.al.unit.br/sempesq
https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq
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RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (agência de fomento se for o caso), 

palavras-chave (ver em anexo).  

6.4 - O Resumo não deve apresentar gráficos, tabulações, tabelas e fotos. Somente serão 

permitidos esquemas químicos e fórmulas matemáticas feitas em Word.  

6.5 - Serão permitidos no máximo 06 (seis) autores para cada Resumo. 

5.6 - Será permitida a apresentação de 01 (um) trabalho científico por autor, podendo o mesmo 

participar como coautor em outros trabalhos. 

6.7 - Todos os autores devem ter conhecimento da submissão do Resumo. 

6.8 - Recomenda-se que antes da submissão do Resumo seja efetuada rigorosa revisão 

gramatical, ortográfica e de digitação do conteúdo, pois o texto poderá ser utilizado sem 

correção posterior. 

6.9 - Para apresentar o trabalho durante o evento, o autor e os demais coautores deverão estar 

inscritos na 7ª SEMPESq. 

 

7. DA ANÁLISE E ACEITE DOS RESUMOS 

7.1 - Caberá ao Comitê Científico Institucional avaliar os Resumos enviados para a 7ª 

SEMPESq, assim como indicar pareceristas Ad hoc para a avaliação. 

7.2 - Os critérios de avaliação dos Resumos são: 

7.2.1 Originalidade e relevância da proposta em relação ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e social; 

7.2.2 Qualidade do Resumo quanto à linguagem (objetividade e clareza); 

7.2.3 Contribuição da pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico no 

âmbito do tema norteador do evento. 

7.3 - Não serão aceitos trabalhos que não obedeçam aos critérios acima estabelecidos. 

7.4- Os trabalhos aceitos e apresentados serão publicados nos Anais Virtuais da 7ª SEMPESq, 

no site  https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq.  

 

 

 

https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq
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8. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA   

8.1- Acompanhar o desenvolvimento das atividades previstas para a realização da 7ª 

SEMPESq. 

8.2 – Acompanhar o processo de avaliação dos Resumos de trabalhos enviados para a 7ª 

SEMPESq.  

8.3 - Indicar pesquisadores externos para composição do Comitê Científico Ad hoc para a 

avaliação dos trabalhos inscritos para a modalidade: PROBIC - UNIT, PROVIC - UNIT e 

PIBIC - FAPEAL, ciclos 2018-2019 e 2019-2020, nas áreas do conhecimento: Ciências 

Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas.  

8.4 - Indicar os trabalhos aceitos e apresentados que serão publicados nos Anais Virtuais da 

7ª SEMPESq, no site  https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq.  

 

9. DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

9.1 - A apresentação oral dos trabalhos acontecerá em local e horário indicados pela 

Coordenação de Pesquisa. 

9.2 - Cada apresentação oral terá o tempo de 20 minutos. Após a apresentação abrir-se-á um 

tempo de 10 minutos para possíveis perguntas dos ouvintes. Não havendo perguntas, passa-

se para a próxima apresentação oral. 

9.3 - Em cada apresentação oral haverá um membro (das áreas do conhecimento) da Comissão 

Julgadora que acompanhará e avaliará a atividade, bem como administrará o tempo das 

apresentações dentro do previsto e conduzirá o debate. 

 

10. DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE BANNER 

10.1 - Dimensão: 120 cm de altura por 90 cm de largura, conforme modelo padrão que será 

disponibilizado na página do evento, http://www.al.unit.br/sempesq. 

10.2 - Componentes dos banners: área do conhecimento; título; nomes dos autores: instituição 

e endereço eletrônico; introdução; material e metodologia; resultados; discussão; conclusões; 

informar a instituição de fomento se houver. 

https://eventos.set.edu.br/index.php/al_sempesq
http://www.al.unit.br/sempesq
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10.3 - O título deverá ser o mesmo utilizado no Resumo, escrito em letras maiúsculas que 

permitam a sua leitura à 03 (três) metros de distância. 

10.4 - Os nomes dos autores, instituição e endereço eletrônico, deverão vir abaixo do título e 

com letras menores. O nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado. 

10.5 - A disposição dos demais itens, no corpo do banner, fica a critério do (s) autor (es); 

recomendando-se priorizar a utilização de ilustrações (figuras, gráficos, diagramas, tabelas e  

etc.), reduzir o uso de textos, os quais devem observar tamanhos de letras que permitam a 

leitura à distância. 

10.6 - Os banners serão apresentados nas dependências da Unit/AL, conforme cronograma a 

ser divulgado na página do evento, http://www.al.unit.br/sempesq.  

10.7 - Não ocorrerá entrega de certificados se: o banner estiver fixado em data ou espaço 

diferente ao indicado no item anterior; o autor não estiver presente no horário determinado; o 

autor permanecer apenas uma parte do tempo da sessão de apresentação; o autor não estiver 

inscrito no evento; ou nenhum dos autores que conste no Resumo estiver presente. 

 

11. DA PROGRAMAÇÃO  

A Programação para a realização da 7ª SEMPESq estabelece as seguintes datas e horários:  

11.1 - Abertura Oficial: 04 de novembro de 2019, às 19h. Local: Campus Amélia Maria 

Uchoa. Auditório I, bloco C.  A abertura oficial do evento será feita pelo Reitor do Unit/AL, 

Prof. MSc. Dario Arcanjo de Santana.  

11.2 - Conferência de Abertura: 04 de novembro de 2019, às 19h30. Local: Campus Amélia 

Maria Uchoa. Auditório I, bloco C.  

11.3 - Seminários de Iniciação Científica - Apresentação oral (todas as áreas): dias 04, 05 e 

06 de novembro de 2019, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

11.4 - Seminário Interdisciplinar de Pós-Graduação Stricto Sensu – dia 05 de novembro de 

2019. Local: Auditórios I e II, anfiteatro da Pós-Graduação, salas de aula. Atividades: mesas 

redondas, palestras e minicursos.  

11.6 - Apresentações dos Resumos em Banners (todas as áreas): dias 06 e 07 de novembro de 

2019, das 8h às 10h; das 14h às 17h; das 18h30 ás 21h. Local: a ser definido.  

http://www.al.unit.br/sempesq
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11.7 - Conferência de Encerramento: 08 de novembro de 2019, às 19h. Local: Auditório I. 

11.8 - A Programação poderá sofrer alterações. 

 

12. DA CERTIFICAÇÃO  

12.1 - Serão certificados os participantes que: tiverem suas inscrições homologadas para o 

evento; constarem seus nomes nas listas de presença, devidamente assinadas; e os autores dos 

trabalhos que efetivamente se apresentaram. Cada trabalho inscrito terá direito apenas a um 

certificado com o nome de todos os participantes. 

12.2 - Os certificados serão disponibilizados online, em até 20 dias após término do evento, 

através do endereço eletrônico www.al.unit.br/extensão    

 

13. DO INVESTIMENTO  

O valor das inscrições para a 7ª SEMPESq será proporcional, conforme o quadro abaixo:  

CATEGORIA VALORES  

Alunos de Graduação Unit/AL e Alunos dos Programas de Pós-Graduação da 

Unit /AL 
R$ 50,00 

Alunos de Graduação da Unit /AL que comprovem sua atuação em: Programa de 

Iniciação Científica (PROBIC, PROBIT, PROVIC e PIBIC/FAPEAL), Grupos de 

Estudos (aprovados no último Edital 2018/2019, Grupos de Pesquisa (Cadastrados 

na Plataforma CNPq), Projeto Mentoria (alunos ativos em 2019) e Ligas Acadêmicas 

da Unit/AL (alunos integrantes dos ciclos 2018/2019 e 2019/2020). 

R$ 25,00 

Inscrição Social (Alunos de Graduação  e Pós-Graduação da Unit /AL com doação 

de 01kg de Alimento)  
R$ 35,00 

Professores Unit/AL  Inscrição 

Gratuita 

Demais participantes R$ 60,00 

 

 

 

 

http://www.al.unit.br/extens%C3%A3o
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14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do 

Unit/AL, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 

direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

14.2 - A Coordenação de Pesquisa, da Unit/AL reserva-se ao direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas no presente edital.  

14.3 - Das decisões finais da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Unit/AL 

não caberão recursos. 

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste edital podem ser obtidos na 

Coordenação de Pesquisa ou através do e-mail: pesquisa@al.unit.br , de segunda a sexta- feira, 

das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

Maceió, 17 de setembro de 2019. 

 

Mônica Melo  

Coordenadora de Pesquisa 

 

 

Daniela do Carmo Kabengele 

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - COPPE 

 

 

 

Dario Arcanjo de Santana 

Reitor 

mailto:pesquisa@al.unit.br

