
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE PESQUISA

EDITAL SEMPESq-SEMEX Nº 02/2021

SEMANA DE PESQUISA e EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES
SEMPESq-SEMEx - 2021

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, por meio das Coordenações de Extensão e
de Pesquisa torna público o Edital que dispõe sobre a apresentação de atividades para a SEMANA
DE PESQUISA e EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - Sergipe (SEMPESq - SEMEx
2021).

1. DO OBJETO

1.1 - A Semana de Pesquisa e Extensão da Unit/SE (SEMPESq-SEMEx - 2021) será realizada entre
16 a 19 de novembro de 2021, nas redes sociais da Universidade Tiradentes - Unit/SE, Campi
Farolândia, Estância, Itabaiana e Propriá, sediados em Sergipe.

1.2 - SEMPESq-SEMEx - 2021 terá como eixo central a temática envolvendo os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que coaduna com a temática estabelecida para a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT, 2021): “Transversalidade da ciência para inovação
sustentável”

1.3 - A SEMPESq-SEMEx - 2021 tem como objetivos:
● Contribuir com a divulgação científica das Pesquisas realizadas na Unit/SE, bem como nas

Instituições parceiras envolvidas através da apresentação dos resultados dos projetos de
pesquisa de Iniciação Científica e das pesquisas realizadas pelos Programas de
Pós-Graduação, além dos Cursos de graduação;

● Apresentar os resultados das ações de extensão desenvolvida pela comunidade acadêmica
para a sociedade sergipana;

● Promover palestras, minicursos, mesas redondas e fóruns de discussão que tenham como
tônica os ODS (Agenda 2030 da ONU);

● Divulgar os programas, projetos permanentes e as ações extensionistas a partir dos
trabalhos realizados por alunos de graduação e pós-graduação da Unit/SE.

1.4 - Os trabalhos com resultados de pesquisa ou extensão a serem apresentados durante o evento,
como refletem as produções do último ano de investigações, não estão obrigados a se referirem ao
tema central da SEMPESq - SEMEx 2021.

2. DO PÚBLICO ALVO

A SEMPESq-SEMEx - 2021 destina-se a discentes, docentes e pesquisadores da Universidade
Tiradentes e demais Instituições de Ensino Superior da região Nordeste, assim como todos os
membros da sociedade civil que tenham interesse em pesquisa, extensão, tecnologia e inovação.



3. DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O presente Edital estabelece os seguintes prazos:

Atividades Prazos

Lançamento do Edital 18 de outubro de 2021

Apresentação de Propostas para a Programação da
SEMPESq-SEMEx - 2021

até 05 de novembro de 2021

Abertura de inscrições para a seleção de Monitores da
SEMPESq-SEMEx - 2021, no Magister (vagas limitadas)

19 de outubro até 29 de outubro de
2021

Submissão dos Resumos de Trabalhos Científicos 18 de outubro a 05 de novembro de
2021

Divulgação dos Resumos Aprovados via Plataforma de
submissão (eventos.set.edu.br)

até 08 de novembro de 2021

Divulgação dos dias, horários das apresentações orais até 12 de novembro de 2021

3.1 - Informações adicionais sobre Submissão e Normas para elaboração dos Resumos de Trabalhos
Científicos, Inscrições e Programação estarão disponíveis no site do evento:
https://eventos.unit.br/sempesq;

4. DAS NORMAS PARA PROPOSIÇÃO PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, MESAS-REDONDAS E
MINICURSOS

4.1 - As propostas deverão apresentar caráter acadêmico e científico, classificadas em: palestras,
conferências, mesas-redondas e minicursos; Estas atividades devem ser propostas por meio dos
links abaixo relacionados, considerando-se também as especificações de cada tipo de evento;

Atividade Especificações Link de acesso

Palestras e
Conferências

● Palestrantes/Conferencistas (40
minutos de exposição);

● Abertura para considerações e
perguntas do público participante

https://forms.gle/jERoBnqktR
wFPVXFA

Mesas-redondas ● Coordenador/debatedor;
● Até três convidados (20 minutos de

exposição para cada um);
● Debate (até 30 minutos entre os

componentes da mesa e o público
participante).

https://forms.gle/jERoBnqktR
wFPVXFA

Minicursos ● Duração: 2 horas;
● Ministrantes internos e externos

https://forms.gle/GhRVEf63oV
5V6Azk9

https://forms.gle/jERoBnqktRwFPVXFA
https://forms.gle/jERoBnqktRwFPVXFA
https://forms.gle/jERoBnqktRwFPVXFA
https://forms.gle/jERoBnqktRwFPVXFA
https://forms.gle/GhRVEf63oV5V6Azk9
https://forms.gle/GhRVEf63oV5V6Azk9


4.2 - As propostas serão analisadas pela Comissão Científica da SEMPESq-SEMEx - 2021, que
enviará ao proponente e-mail sobre aprovação da atividade no evento;

4.3 - Todas as atividades serão amplamente divulgadas pelo canais oficiais da Unit/SE;

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 - 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 - PPgPE, seja por
motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou
reclamação de qualquer natureza.

5.2 - A Coordenação de Pesquisa e a Coordenação de Extensão da UNIT/SE reserva-se ao direito
de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente edital.

5.3 - Das decisões finais da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Unit/SE não
caberão recursos. Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste edital podem
ser obtidos através dos e-mails: pesquisa@unit.br ou extensao@unit.br

Aracaju, 20 de outubro de 2021.
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