
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 
ASSESSORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

 
 

Campus Universitário - BR 230 - Km 22 - Fone: (83) 2106-9200 - Cx Postal 318 – CEP: 58.053-000 
João Pessoa - Paraíba - CNPJ: 08.679.557/0001-02 – e-mail: ascom@unipe.edu.br - www.unipe.edu.br 

 

ENCONTRO DE PESQUISA, EXTENSÃO E MONITORIA 

ENCONTRO DE GRUPOS DE ESTUDO E LIGAS ACADÊMICAS 

 

Tema: Formação Integral, Protagonismo Estudantil e Comunidade 

 

OBJETIVOS: promover e reconhecer iniciativas multidisciplinares na formação integral do 

indivíduo, apresentar os principais resultados Programas de Pesquisa, Extensão e Monitoria 

desenvolvidos na instituição; ofertar orientações gratuitas e voluntárias à comunidade 

dentro do escopo dos projetos em execução; promover atividades de lazer, recreativas e 

culturais valorizando o bem-estar individual e coletivo; reconhecer a inclusão social e a 

interação de saberes como objetivos primários da academia; e instigar atividades de 

voluntariado e ações extensionistas como instrumentos de formação pessoal e profissional. 

Diante do exposto, justifica-se a execução do referido encontro. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Interno: Discentes e colaboradores do Unipê; 

Externo: Comunidade em geral. 

 

3. CRONOGRAMA 

EVENTO  DATA INICIAL  DATA FINAL 

Inscrições de Ouvintes e Apresentadores 18/10/2019  10/11/2019 

Inscrições de Monitores de Evento Voluntários 18/10/2019  08/11/2019 

Envio de Trabalhos Científicos 18/10/2019 10/11/2019 

Treinamento dos Monitores de Evento Voluntário 13/11/2019 13/11/2019 

Devolutiva dos Trabalhos Aceitos 11/11/2019 13/11/2019 

Realização do Encontro  19/11/2019  20/11/2019 

 

4. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

4.1 Dos Ouvintes 

O Evento está aberto à toda comunidade interna e externa. A inscrição deve ser realizada 

através do link: https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/131 até a data de 10/11/2019. 

http://www.unipe.br/
https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/131
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As vagas são limitadas a 400 (quatrocentas) pessoas. A participação apenas nos stands de 

orientação é aberta ao público sem necessidade de inscrição e não gera certificação. 

 

4.2 Da participação de Projetos de Pesquisa e Extensão 

Todos os projetos de pesquisa e extensão em execução através de processo institucional de 

avaliação devem participar do evento sob pena de não renovação em 2020.1, apresentando 

pelo menos 1 (um) Resumo Expandido. Projetos voluntários autônomos reconhecidos pelos 

Cursos podem facultativamente participar do Evento. Todos os Resumos devem ser 

orientados por um professor integrante do projeto. 

 

4.3 Da participação de Docentes e Discentes integrantes do Programa de Monitoria 

Os Professores orientadores e os alunos monitores de componente curricular estão 

convidados a participar do Encontro podendo ou não submeter trabalho. 

 

4.4 Da participação de Grupos de Estudo Registrados ou Grupos de Pesquisa 

Todos os Grupos de Estudos ativos devem participar do evento para fins de validação de 

continuidade e qualificação das ações propostas, podendo ou não submeter trabalhos. 

Grupos de Pesquisa registrados no CNPQ e certificados pela instituição podem 

facultativamente participar do Evento. 

 

4.5 Da participação de Ligas Estudantis 

As Ligas Estudantis reconhecidas pela instituição estão convidadas a participar do Encontro 

podendo ou não submeter trabalho (Relato de Experiência). 

 

5. DAS INSCRIÇÕES E CERTIFICAÇÃO 

 

5.1 Para ouvintes e apresentadores (autores e coautores): 

Deverão ser feitas mediante preenchimento de formulário online, disponível no portal 

acadêmico link: https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/131 até a data de 

10/11/2019, indicando a categoria:  

http://www.unipe.br/
https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/131
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a) Ouvinte; ou 

b) Ouvinte e Apresentador. 

A certificação para Ouvinte será emitida com a assinatura em pelo menos 2 (duas) 

atividades específicas do Evento. A participação de ouvinte no evento será certificada com 

05 horas para computação de horas complementares.  

A certificação para Apresentador será emitida com a presença em algum momento do dia 

conforme escala para apresentação do trabalho ao público. O apresentador será certificado 

com 10 horas para computação de horas complementares.  

Os certificados serão disponibilizados em formato eletrônico no endereço 

https://certificado.unipe.edu.br/visualizarcertificado com acesso através do CPF do 

participante e código de validação online a partir da data de 31/12/2019. Mais informações: 

asped@unipe.edu.br. 

 

5.2 Para Monitores de Evento Voluntários 

Inscrições para Voluntários para o dia do Evento deverão ser feitas mediante 

preenchimento de formulário disponível em https://ficha.unipe.edu.br/ficha-aluno/132 até 

a data de 08/11/2019. As vagas são limitadas a 80 (oitenta) pessoas e os voluntários deverão 

comparecer a uma reunião previamente agendada para orientações sobre sua participação.  

A certificação para Voluntário será emitida com o devido cumprimento das atividades 

acordadas com a ASPED. A certificação contemplará o participante como MONITOR DE 

EVENTO VOLUNTÁRIO com computação de 10 (dez) horas de atividades complementares. 

Os certificados serão disponibilizados em formato eletrônico no endereço 

https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado com acesso através do CPF do 

participante e código de validação online a partir da data de 31/12/2019. Mais informações: 

asped@unipe.edu.br. 

 

6. DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 

6.1 Das Modalidades de Trabalhos Científicos aceitas 

Podem ser submetidos trabalhos nas modalidades: 

http://www.unipe.br/
https://ficha.unipe.edu.br/ficha-aluno/132
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a) Resumo Expandido – Obrigatória a orientação de professor integrante do projeto nos 

moldes dos anexos I a II e conforme exemplo V; 

b) Relato de Experiência – É facultativa a orientação de professor, podendo ser proposta 

individualmente ou em grupos de até 5 (cinco) integrantes, nos moldes dos anexos III e 

IV. 

 

6.2 Do Envio dos Trabalhos 

Os trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail publicacoesproac@unipe.edu.br até a 

data limite estabelecida em formato docx conforme modelo estabelecido por 

modalidade/tipo de participação. 

a) Para Resumos expandidos: o envio deve ser feito pelo professor coordenador do 

projeto conforme modelo dos anexos I e II e exemplo do anexo V. 

b) Para Relatos de Experiência: o envio deve ser feito pelo autor principal (com no 

máximo 4 coautores), conforme modelo dos anexos III e IV. 

 

6.3. Da apresentação dos Trabalhos 

Todos os autores e coautores deverão revezar horário de apresentação no dia do evento. 

Caso algum autor ou coautor não participe da apresentação terá seu nome mantido na 

publicação do capítulo de livro oriundo dos Anais do evento, mas não receberá certificado 

de apresentação. A publicação do e-book já é o comprovante do aceite/publicação do 

trabalho, de modo que não será emitido documento posterior para o mesmo fim. 

 

6.3.1 Orientações sobre o formato de apresentação: 

Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados conforme categoria de apresentação 

indicada no arquivo enviado, que contempla os seguintes formatos: 

a) Apresentação de banners/painéis (Resumos Expandidos), podendo ser utilizado o 

modelo convencional (impresso), ou poderão ser confeccionados modelos 

alternativos sustentáveis. Todos os formatos (deverão ser colocados e/ou montados 

até às 12h do dia 20/11/2019 no hall do auditório Unipê (em local indicado pela 

organização do evento). Os painéis poderão ser colocados no espaço disponível 

http://www.unipe.br/
mailto:publicacoesproac@unipe.edu.br
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utilizando montagem de varais, reutilização de pallets, montagens, colagens, 

cartazes e demais mecanismos de apresentação de painéis, ficando a critério e 

criatividade da equipe decidir o formato e os materiais (convencionais, reciclados, 

reutilizados, alternativos e outros) que serão utilizados.  

b) Apresentação de stand para projetos que realizem atendimento ao público 

(Resumos Expandidos conforme anexos I e II e exemplo de anexo V), podendo ser 

reservado espaço de no máximo 2x2, desde que indicado no momento da inscrição 

e a depender do deferimento institucional. Poderão ser adotados os mecanismos 

descritos no item anterior, estando disponíveis para montagem até às 12h do dia 

20/11/2019. As equipes deverão organizar cronograma de horários para não 

deixarem stands vazias durante o dia de atendimento.  

c) Apresentação em Roda de Conversa (Relatos de Experiência conforme anexo IV), 

com apresentação oral de no máximo 5 minutos (podendo ser utilizado meio visual 

como Datashow, encenação ou representação de imagens). 

 

http://www.unipe.br/
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7. PROGRAMAÇÃO* 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

19/11/2019 19:00 às 19:40 Abertura Oficial Auditório Unipê 

19/11/2019 19:40 às 20:20 Mesa Redonda - Relacionamento Interpessoal em Estudo Coletivo Auditório Unipê 

19/11/2019 20:20 às 21:00 Mesa Redonda - Produção científica e ABNT: da normatização à publicação Auditório Unipê 

20/11/2019 08:00 às 08:40 Roda de Conversa - A experiência do intercâmbio e seus reflexos no currículo À definir 

20/11/2019 08:40 às 10:00 Rodas de Conversas temáticas para trabalhos inscritos À definir 

20/11/2019 10:00 às 11:00 Oficina** - Metodologias de Estudo em Grupo À definir 

20/11/2019 12:00 às 14:00 Intervalo para Almoço - 

20/11/2019 14:00 às 14:40 Oficina** - Criando uma Liga Acadêmica: registro, currículo e atividades À definir 

20/11/2019 14:00 às 17:00 Apresentação de Banners Hall do Auditório Unipê 

20/11/2019 14:00 às 17:00 Atendimento em Stands Hall do Auditório Unipê 

*A programação pode ser adequada até a data do evento. 

**Oficinas geram certificação específica. 

 

http://www.unipe.br/
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ANEXO I 

MODELO DO RESUMO EXPANDIDO 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Normas gerais: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Máximo de 5 páginas. 
Título do projeto: Deve estar em caixa alta, em negrito. 
Autores e coautores: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento 
como apresentador ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

Tipo de apresentação: (   ) banner;     Stand (   ) 
Resumo e palavras chaves: Claro, curto e objetivo.  
Objetivos geral e específicos: Claros e concisos sobre o foco principal do projeto e a relação 
com a temática do Evento. 
Referencial teórico: Com citações em cada parágrafo, falando sobre o assunto, segundo 
normas ABNT 
Metodologia de execução: Como foi feita a pesquisa? Quais procedimento de pesquisa? 
Resultados e discussão. Apresentar os resultados obtidos com discussões atualizadas e 
citações conforme normas da ABNT. Apresentar tabelas e gráficos numerados e chamadas 
no texto.  
Conclusões: Sucintas e numeradas conforme os objetivos 
Referências bibliográficas: Atualizadas seguindo normas ABNT 
Informações complementares 
Período no qual o aluno pode participar: 
Curso promotor do projeto: 
Cursos integrados: 
Coordenador(a): Nome completo do docente 
Colaboradores(as): Nome completo dos docentes  
Discentes: (escrever nomes e sublinhar aquele que apresentará no evento):  
Nome completo do discente;  
Local onde o projeto se desenvolve: Descrever o local, endereço completo e/ou número 
das salas de aula, bloco.  
 

  

http://www.unipe.br/
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ANEXO II 

MODELO DO RESUMO EXPANDIDO 

PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Normas gerais: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Máximo de 5 páginas. 
Título do projeto: Deve estar em caixa alta, em negrito. 
Curso promotor do projeto: 
Cursos integrados: 
Coordenador(a): Nome completo do docente 
Colaboradores(as): Nome completo dos docentes 
Discentes: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento como 
apresentador ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

Tipo de apresentação: (   ) banner;     Stand (   ) 
Período no qual o aluno pode participar: 
Público alvo Beneficiários do projeto: (  ) alunos – UNIPÊ, (  ) Comunidade, (  ) funcionários 
e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 
Local onde o projeto se desenvolve: Descrever o local, endereço completo e/ou número 
das salas de aula, bloco.  
Resumo e palavras chaves: Claro, curto e objetivo.  
Objetivos geral e específicos: Claros e concisos sobre o foco principal do projeto e a relação 
com a temática do Evento. 
Metodologia de execução: Como o projeto funciona? Datas de realização, tipo de serviços 
oferecidos (catálogo), mecanismos de execução. Quais serviços de referência. 
Resultados alcançados/esperados: Histórico do número de beneficiários atendidos até 
2019.1. Histórico de resultados alcançados e esperados. 
Cronograma de execução do projeto: Descrever os dias da semana e horários que o projeto 
é executado. 
Acervo fotográfico: Inserir no mínimo 5 fotografias com as devidas legendas abaixo da 
imagem.   
  

http://www.unipe.br/
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ANEXO III 

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

PROGRAMA DE MONITORIA 
 

NORMAS GERAIS: Formatação: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Justificado. 
Os relatos devem conter de 300 a 500 palavras e devem contemplar: Introdução/ Descrição 
da experiência/ Resultados e Discussão/ Considerações finais. 
Curso do Componente Curricular: 
Professor(a) Orientador(a) Nome completo do docente (se aplicável) 
Discentes: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento como 
apresentador ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

ESTRUTURA DO RELATO: 
TÍTULO: Deve estar em caixa alta, em negrito, Times New Roman 14. Centralizado. 
AUTORES E CO-AUTORES: (máximo 5) Nome completo, Titulação, Instituição e-mail.  
RESUMO E PALAVRAS CHAVES: Claro, curto e objetivo.  
1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Explicitar do que se trata o relato, contextualizando-o com as atividades individuais e/ou do 
grupo. 
1.2 OBJETIVOS 
Apresentar de forma clara e concisa os objetivos da experiência. 
1.3 METODOLOGIA 
Descrever detalhes de como a experiência foi vivenciada: Locais de encontro/realização da 
experiência; Sujeitos envolvidos (internos e externos ao grupo); Período (com indicação de 
datas, sempre que possível); Procedimentos que envolveram a experiência. 
2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Escolha de um autor ou de um referencial teórico que inspirou suas ações. 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
- Interface entre a expectativa e a experiência concreta; 
- Descrição do que foi observado na experiência (individual e coletivamente); 
- No que resultou a experiência (consequência internas e externas ao grupo); 
- Descobertas, desafios e sugestões quando aplicável. 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisar se os objetivos foram alcançados. 
5 ACERVO FOTOGRÁTICO 
No máximo 5 fotografias com descrição da imagem. 
6 REFERÊNCIAS  

http://www.unipe.br/
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ANEXO IV 

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

LIGA ACADÊMICA/GRUPO DE ESTUDO 

 
NORMAS GERAIS: Formatação: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Justificado. 
Os relatos devem conter de 300 a 500 palavras e devem contemplar: Introdução/ Descrição 
da experiência/ Resultados e Discussão/ Considerações finais. 
Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: 
Professores Orientadores: Nome completo do docente (se aplicável) 
Discentes: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento como 
apresentador ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

ESTRUTURA DO RELATO: 
TÍTULO: Deve estar em caixa alta, em negrito, Times New Roman 14. Centralizado. 
AUTORES E CO-AUTORES: (máximo 5) Nome completo, Titulação, Instituição e-mail.  
RESUMO E PALAVRAS CHAVES: Claro, curto e objetivo.  
1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Explicitar do que se trata o relato, contextualizando-o com as atividades individuais e/ou do 
grupo. 
1.2 OBJETIVOS 
Apresentar de forma clara e concisa os objetivos da experiência. 
1.3 METODOLOGIA 
Descrever detalhes de como a experiência foi vivenciada: Locais de encontro/realização da 
experiência; Sujeitos envolvidos (internos e externos ao grupo); Período (com indicação de 
datas, sempre que possível); Procedimentos que envolveram a experiência. 
2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Escolha de um autor ou de um referencial teórico que inspirou suas ações. 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
- Interface entre a expectativa e a experiência concreta; 
- Descrição do que foi observado na experiência (individual e coletivamente); 
- No que resultou a experiência (consequência internas e externas ao grupo); 
- Descobertas, desafios e sugestões quando aplicável. 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisar se os objetivos foram alcançados. 
5 ACERVO FOTOGRÁTICO 
No máximo 5 fotografias com descrição da imagem. 
6 REFERÊNCIAS  

http://www.unipe.br/
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ANEXO V 

MODELO CONVENCIONAL DE BENNER/PAINEL – UNIPÊ 

 

http://www.unipe.br/

