
                                            
 
 

XXII MOSTRA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
XI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 

26 de novembro de 2022 
Edital n. 04/2022 

CHAMADA DE TRABALHOS 
 

Tema: “A prática da cidadania no desenvolvimento da sociedade” 

 
Local: UNISAL – Campinas – SP - Campus São José 

 
A Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria De Extensão, Ação Comunitária e 
Pastoral, do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, UNISAL, lançam esse Edital para a chamada 
de trabalhos para a XXI MOSTRA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA e o XI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO, e 
comunica as normas de inscrição – apresentação oral e apresentação de pôster. 
 
1. OBJETIVO 
Fomentar a pesquisa de professores, alunos e demais pesquisadores nas áreas em destaque e, com 
isso, promover a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão. 
 
2. PÚBLICO-ALVO 
a) Alunos da graduação e pós-graduação e professores regularmente vinculados ao Unisal; 
b) Estudantes e professores de outras Instituições de Ensino Superior e/ou Centros Tecnológicos. 

 
3. INSCRIÇÕES 
3.1 Como apresentador (apresentação oral e apresentação de pôster): 
As inscrições dos trabalhos acontecerão de 08 de junho a 31 de agosto de 2022, no site do UNISAL:  
http://www.lo.unisal.br/sistemas/mostra_seminario/ 
 
3.2 Como ouvinte: 
As inscrições acontecerão de 08 de junho a 08 de outubro de 2022, no site do UNISAL:  
http://www.lo.unisal.br/sistemas/mostra_seminario/ 
 
4. PROGRAMAÇÃO  
Lançamento do edital: 08 de junho de 2022. 
Período de inscrição de trabalhos: de 08 de junho a 31 de agosto de 2022. 
Avaliação dos trabalhos: 20 de setembro a 20 de outubro de 2022. 
Divulgação dos trabalhos aprovados: 22 de outubro de 2022. 
Inscrição de ouvintes: 08 de junho a 08 de outubro de 2022.               
Abertura: 26 de novembro de 2022, das 9h às 10h.  
Apresentação dos trabalhos: 26 de novembro de 2022, das 10h30 às 13h.  
Emissão dos certificados: a partir de 1º de dezembro de 2022. 
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5. NORMAS PARA AS INCRIÇÕES DOS TRABALHOS  
No ato da inscrição, o expositor deverá informar: 
a) Programa: XXII Mostra Científica ou XI Seminário de Extensão; 
b) Dados pessoais: autor e coautores; 
c) Modalidade de apresentação: apresentação oral ou apresentação de pôster; 
d) Resumo: que deverá conter, no mínimo, 2500 caracteres com espaço e, no máximo, 3000 caracteres 
com espaço e deverá ser apresentado em parágrafo único. 
d) Linha de Pesquisa: 

1. Educação Ambiental 
2. Educação Étnico-Racial 
3. Educação em Direitos Humanos 
4. Educação e Cidadania 
5. Empreendedorismo e Tecnologia Social 
6. Saúde e qualidade de vida 
7. Tecnologia e Inovação  
8. Arte, Cultura e Esporte 

 
OBSERVAÇÕES: 
a) Cada autor poderá inscrever, no máximo, dois trabalhos. Se o limite de trabalhos for excedido, o 
próprio site fará o bloqueio de novas inscrições; 
b) Para a Mostra Científica: o trabalho de pesquisa deve conter objetivo, problema, desenvolvimento 
do conteúdo e conclusão; 
c) Para o Seminário de Extensão: o trabalho de pesquisa deve conter objetivo, problema, 
desenvolvimento do conteúdo, relevância social e conclusão. 

 
6. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
Os trabalhos inscritos na XXII MOSTRA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA e no XI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 
serão avaliados pela Comissão Científica do Evento. As propostas receberão a avaliação final obtendo 
um dos dois conceitos: Aprovado (A) ou Reprovado (R). Trabalhos que não atendam aos requisitos do 
presente edital serão considerados reprovados, sem possibilidade de reconsideração por parte da 
Comissão Científica. Os autores e coautores poderão visualizar a lista de trabalhos APROVADOS no site 
do Unisal ou acessar o sistema com login e senha e verificar o status do seu trabalho.  
 
7. CRITÉRIOS PARA A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
As apresentações, presenciais, serão organizadas por linha da pesquisa e deverão ser realizadas em 
data e horário preestabelecidos, não sendo permitidas mudanças sem o consentimento prévio da 
Comissão Organizadora. 
A apresentação dos trabalhos deverá conter: 
 
7.1 Apresentação oral: 
a) Identificação: nome da instituição de ensino, unidade, campus, curso de graduação, nome do 
apresentador;  
b) Conteúdo: 
- Para a Mostra Científica: 
• objetivo; 
• problema;  
• desenvolvimento do conteúdo;  
• conclusão/resultados esperados; 
• referências. 



                                            
 
- Para o Seminário de Extensão 
• objetivo; 
• problema; 
• desenvolvimento do conteúdo; 
• relevância social; 
• conclusão/resultados esperados; 
• referências. 
c) Tempo: cada trabalho, na modalidade de apresentação oral, terá, no máximo, 10 minutos para ser 
apresentado. Exceder esse tempo implicará na interrupção da apresentação pela coordenação da 
banca. A arguição dos apresentadores, pela banca, será feita ao final de todos os trabalhos da sala. 
d) Formato: todas as apresentações serão presenciais. 
 
7.2 Apresentação de pôster: 
a) Identificação: nome da instituição de ensino, unidade, campus, curso de graduação, nome do 
apresentador;  
b) Conteúdo: 
- Para a Mostra Científica: 
• objetivo; 
• problema;  
• desenvolvimento do conteúdo;  
• conclusão/resultados esperados; 
•referências. 
- Para o Seminário de Extensão 
• objetivo; 
• problema; 
• desenvolvimento do conteúdo; 
• relevância social; 
• conclusão/resultados esperados; 
• referências. 
c) Modelo: os pôsteres deverão ser impressos em lona e medir, aproximadamente, 1,20m por 0,9m. A 
colocação e retirada dos pôsteres, do local da exposição, é da responsabilidade do inscrito. 
d) Tempo: cada trabalho, na modalidade de apresentação de pôster, terá, no máximo, 5 minutos para 
apresentação. Exceder esse tempo implicará na interrupção da apresentação pelo avaliador.  
e) Formato: todas as apresentações serão presenciais. 
 
8. LOCAL  
Os locais de apresentação serão divulgados, previamente, no site da XXII MOSTRA DE PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA e do XI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO e também serão indicados no dia e local do evento. 
 
9. CERTIFICADOS 
Os certificados dos eventos serão emitidos através do site da XXII MOSTRA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
e do XI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO. 
 
 
 
 
 
 



                                            
 
10. INFORMAÇÕES GERAIS 
Organização geral dos eventos: Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitoria de 
Extensão, Ação Comunitária e Pastoral. 
 
E-mail para contato: extensao.lorena@unisal.br 
 

 
São Paulo, 07 de junho de 2022. 

 
 
 

Profª Drª Eliana Rodrigues 

Pró-Reitora de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação 
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