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EDITAL SEMPESq  Nº 001/2020 

 8ª SEMANA DE PESQUISA – SEMPESq 2020 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, por meio da Coordenação de            

Pesquisa torna público o Edital que dispõe sobre a apresentação de atividades para a 8ª               

Semana de Pesquisa - SEMPESq. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - A 8ª Semana de Pesquisa - SEMPESq será realizada entre 09 e 12 de novembro de                  

2020, nas redes sociais do Centro Universitário Tiradentes - Unit/AL, Campus Amélia            

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

1.2 - A 8ª Semana de Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes - Unit/AL terá como eixo                

central a temática: “Novas fronteiras da Ciência Brasileira: Inteligência Artificial,          

Distanciamento Social e Desigualdades”; 

1.3 - A temática deste ano para a SEMPESq pretende provocar a comunidade acadêmica a               

refletir sobre como a ciência brasileira precisa ampliar suas fronteiras articulando todas as             

ferramentas da inteligência artificial na busca de soluções para o distanciamento social e as              

desigualdades existentes no Brasil; 

1.4 - A SEMPESq tem como objetivo possibilitar discussões que estimulem o            

aprofundamento dos conhecimentos, aproximar a ciência e a tecnologia da sociedade e            

apresentar os desafios para o desenvolvimento de Alagoas, bem como identificar estratégias            

e proporcionar o debate sob a perspectiva das diferentes esferas do conhecimento            

acadêmico; 

1.5 - As conferências principais da SEMPESq girarão em torno da temática “Novas             

fronteiras da Ciência Brasileira: Inteligência Artificial, Distanciamento Social e         

Desigualdades” e há a expectativa para receber propostas de minicursos, webinários e mesas             

redondas em interlocução com esse tema central. Os trabalhos com resultados de pesquisa a              
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serem apresentados durante o evento, como refletem as produções do último ano de             

investigações, não estão obrigados a se referirem ao tema central da Semana. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO  

A 8ª 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, assim como todos os membros da sociedade civil que tenham interesse em              

pesquisa, tecnologia e inovação.  

 

3. DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O presente Edital estabelece os seguintes prazos: 

ATIVIDADES PRAZOS E DATAS 

Lançamento do Edital  03  de setembro  de 2020 

Apresentação de Propostas para a Programação da 
8ª SEMPESq 

https://docs.google.com/forms/d/1RFnAkp7cdiqbu
bT5OMwWPRRF4YSR3shl7MQ_rbI5muQ/edit?u
sp=drive_web  

Entre  03 e  28 de setembro de 2020 

Submissão  dos Resumos de Trabalhos resultantes 
de pesquisa para apresentação nos Seminários de 
Iniciação Científica, Seminário Interdisciplinar de 
Pós-Graduação, Seminário de Temas Livres (em 

formato de PDF) no link 
https://eventos.set.edu.br/al_sempesq/ 

 

Entre 03 de setembro  e 03  de outubro de 
2020 

Avaliação dos Resumos de Trabalhos Entre 07  e  30  de outubro de 2020 

Submissão de Trabalhos para Mostra de Vídeos 
com resultados de Pesquisa  no link: 
https://docs.google.com/forms/d/1zx8o3A5kh89N
mNfHq1efIY5qs3N5q1tMl0AgtJrDkxc/edit?usp=d
rive_web 

Entre 03  e  25  de setembro de 2020 
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Submissão de Trabalhos para Mostra de 
Fotografias  
link: 
https://docs.google.com/forms/d/18TNkORZzl1_k
3T6-M4rhb9wvErreAVjeSmxlI1bzcG0/edit?usp=d
rive_web 

Entre 03  e  25   de setembro de 2020 

Avaliação dos vídeos  Entre 30  de setembro e 19  de outubro 
de 2020 

Avaliação das fotografias Entre 30 setembro e 19  de outubro de 
2020 

Divulgação da Programação da 8ª SEMPESq 
https://al.unit.br/sempesq 
 

A partir de 16  de outubro de 2020 

Divulgação dos Vídeos aprovados para Mostra, 
diretamente no canal do You Tube 
https://www.youtube.com/user/FITSmkt e  
https://al.unit.br/sempesq 
 

A partir de 23  de outubro e até 12 de 
novembro de 2020 

Divulgação das Fotografias aprovadas para Mostra, 
diretamente   no canal do You Tube 
https://www.youtube.com/user/FITSmkt e 
https://al.unit.br/sempesq 
 

A partir de 23  de outubro e até 12 de 
novembro de 2020 

Divulgação dos Resumos Aprovados Em 04  de novembro de 2020 

Divulgação dos dias, horários das apresentações 
orais  

Entre os dias 30 de outubro de 2020 e 9          
de novembro de 2020 

Realização da 8ª SEMPESq 2020 Entre 09 e 12 de novembro de 2020 

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 

 
 

 

 
CAMPUS AMÉLIA MARIA UCHÔA 

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5017- CRUZ DAS ALMAS 
CEP. 57038-000 - MACEIÓ-AL 

 

https://docs.google.com/forms/d/18TNkORZzl1_k3T6-M4rhb9wvErreAVjeSmxlI1bzcG0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/18TNkORZzl1_k3T6-M4rhb9wvErreAVjeSmxlI1bzcG0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/18TNkORZzl1_k3T6-M4rhb9wvErreAVjeSmxlI1bzcG0/edit?usp=drive_web
https://al.unit.br/sempesq
https://www.youtube.com/user/FITSmkt
https://al.unit.br/sempesq
https://www.youtube.com/user/FITSmkt
https://al.unit.br/sempesq
http://www.unit.al.br/extensao
http://www.unit.al.br/extensao


  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES-UNIT/AL 

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

 
 

 

4. DAS NORMAS PARA PROPOSIÇÃO DE WEBINÁRIOS TEMÁTICOS,        

MESAS-REDONDAS E MINICURSOS 

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

webinários temáticos, mesas-redondas e minicursos; 

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

preenchimento de formulário disponível no link:      

https://docs.google.com/forms/d/1RFnAkp7cdiqbubT5OMwWPRRF4YSR3shl7MQ_rbI5m

uQ/edit?usp=drive_web . Nesse sentido, Webinários ocorrerão no Youtube Institucional,         

Mesas Redondas, Seminários de Iniciação Científica, Seminários de Pós-Graduação,         

Seminários de Temas livres e Minicursos ocorrerão no Google Meet, e todas as atividades              

serão amplamente divulgadas pelo canais oficiais da Unit Alagoas: Instagram, Facebook,           

YouTube e Linkedin. Após seleção, as atividades aprovadas para serem desenvolvidas serão            

divulgadas na programação oficial e todos os proponentes poderão replicar a divulgação em             

suas redes pessoais usando as hashtags: #sempesq2020; #pesquisaunital; #unital e marcando           

os perfis oficiais da Unit/AL;  

4.3 O prazo para encaminhamento de propostas das atividades através de link do formulário              

do google estará aberto entre 03 e 28 de setembro de 2020. As propostas serão avaliadas                

pela Comissão Organizadora da SEMPESq e divulgadas a partir de 16 de outubro de 2020; 

4.4 - Os Webinários deverão contemplar participação de um ou dois palestrantes, com             

disponibilidade de tempo de 40 minutos para cada um, seguidos por mais 60 minutos de               

debate. As propostas de Webinários deverão prever palestrantes que possam dar           

contribuições complementares e relevantes por grande áreas do conhecimento: Ciências          

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

Aplicadas. Cada proposta de Webinário, além de um ou dois palestrantes deverá ter um              

Coordenador responsável pelo controle e gestão do tempo, recepção e seleção de perguntas a              

serem respondidas, assim como pelo processo de articulação e alinhamento com os            
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palestrantes convidados; Serão selecionados três webinários para cada grande área do           

conhecimento, e três webinários propostos pelos Grupos de Pesquisa da Unit/AL. 

4.5 - As mesas-redondas serão compostas por até três palestras, com 20 minutos de duração               

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

duração (uma hora e meia). 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 - As propostas de mesas-redondas deverão prever 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 que participarão da atividade em salas do Meet              

disponibilizadas para o evento. O coordenador/debatedor deve apresentar 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 o mínimo de 04 horas e o máximo                

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

vista que serão oferecidos online, através do Google Meet, as propostas de minicursos             

devem ser planejadas e propostas levando-se em consideração esse formato. 

 

 

5. DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO         

DE RESULTADOS DE PESQUISA NOS SEMINÁRIOS 

 

5.1 - Os trabalhos poderão ser inscritos em quatro categorias: 

i) Seminários de Iniciação Científica - trabalhos que apresentem resultados de investigação            

desenvolvidas em pesquisa de iniciação científica (do ciclo 2019/2020); 

ii) Seminários de Temas Livres - trabalhos que apresentem resultados de investigação             

desenvolvidos em pesquisas diversas; 
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iii) Seminário Interdisciplinar de Pós-Graduação - trabalhos que apresentem resultados de           

investigação desenvolvidas em pesquisas de Pós-Graduação. 

5.2  Os Seminários serão organizados da seguinte forma: 

SESSÕES DE APRESENTAÇÕES ORAIS MODALIDADES DATA 

Seminário de Iniciação Científica - PIBIC/FAPEAL 
- Ciências da Saúde e Biológicas 

 
Trabalhos de Iniciação Científica 
com financiamento de bolsas da 

FAPEAL 
Edital 05/2019  

Vigência: agosto/2019 a julho de 
2020 

 

 
09/11/2020 
- MANHÃ 
E TARDE Seminário de Iniciação Científica - PIBIC/FAPEAL 

- Ciências Exatas  e da Terra e Engenharias 

Seminário de Iniciação Científica - PIBIC/FAPEAL 
- Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Seminário de Iniciação Científica - PROBIC/UNIT 
- Ciências da Saúde e Biológicas 

 
 
 

Trabalhos de Iniciação Científica e 
Iniciação à Tecnologia e Inovação, 
com financiamento de bolsas pela 

Unit/AL 
Edital 05/2019 

Vigência: agosto/2019 a julho de 
2020 

 
 
 

09/11/2020 
- MANHÃ 
E TARDE 

Seminário de Iniciação Científica - 
PROBIC/PROBITI/UNIT - Ciências Exatas  e da 

Terra e Engenharias 

Seminário de Iniciação Científica - PROBIC/UNIT 
- Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Seminário de Iniciação Científica - PROVIC/UNIT 
- Ciências da Saúde e Biológicas 

 
 
 

Trabalhos de Iniciação Científica 
Voluntários da Unit 

Edital 05/2019 
Vigência: agosto/2019 a julho de 

2020 

 
 
 
09/11/2020 
- MANHÃ 
E TARDE 

Seminário de Iniciação Científica - PROVIC/UNIT 
- Ciências Exatas  e da Terra e Engenharias 

Seminário de Iniciação Científica - PROVIC/UNIT 
- Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Seminários de Temas Livres - Ciências da Saúde e 
Biológicas 

 
Trabalhos de pesquisadores de cursos 

de Graduação da Unit/AL e/ou de 
outras instituições  públicas ou 

privadas 

10,11 e 
12/11/2020 
- MANHÃ 
E NOITE Seminários de Temas Livres - Ciências Exatas  e da 

Terra e Engenharias 

Seminários de Temas Livres -  Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas 

Seminário Interdisciplinar  de Pós-graduação da 
Unit 

Trabalhos de pesquisadores de 
Cursos de Pós-graduação da Unit/AL 
e/ou de outras instituições  públicas 

ou privadas 

10/11/2020 
TARDE 
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5.3. A submissão de proposta deve ser feita em formato de resumo (em PDF), conforme               

modelo disponível no link https://eventos.set.edu.br/al_sempesq/ e seguir as instruções para           

submissão do Resumo. Ver modelo de resumo  (ANEXO I).  

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

https://al.unit.br/extensao/ e realizar sua inscrição para a “8ª Semana de Pesquisa Unit/AL”.            

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

valores estão indicados em:https://al.unit.br/sempesq . 

 . 

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

Institucional.  

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

modalidades PROBIC - UNIT, PROVIC - UNIT, PROBITI - UNIT e PIBIC - FAPEAL,              

ciclo  2019-2020, deverão ser inscritos na categoria Seminários de Iniciação Científica:  

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

ou voluntários) devem, obrigatoriamente, estar inscritos para a 8ª SEMPESq; 

5.6.2 Os Resumos deverão ser submetidos na plataforma,        

https://eventos.set.edu.br/al_sempesq/ , para a sessão Seminário de Iniciação Científica         

PROBIC - UNIT, PROVIC - UNIT, PROBITI - 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 uma Comissão Científica composta por membros da              

Comissão Organizadora, Comitê Científico Institucional e convidados;  

5.6.4 - Todos os Resumos serão apresentados oralmente na 8ª SEMPESq, durante o             

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

Programação, e divulgada em: https://al.unit.br/sempesq . As apresentações serão realizadas          

pela plataforma do Google Meet. 
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5.6.5 - Todos os integrantes do projeto (orientador, bolsistas e voluntários) deverão estar             

presentes para a apresentação oral, em data, sala do Google Meet dispostos na programação              

informados com a programação do Seminário de Iniciação Científica que será realizado no             

dia 09  de novembro de 2020 . 

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

Resumo para a 8ª SEMPESq serão feitos via Sistema do Portal de Eventos do Grupo               

Tiradentes https://eventos.set.edu.br/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 DE TRABALHOS PARA 

OS SEMINÁRIOS 

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,        

RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (agência de fomento se for o caso),           

palavras-chave (ver em ANEXO I).  

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. 
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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. Anexar modelo de resumo em PDF (ANEXO I). 

6.9 - Para apresentar o trabalho durante o evento, o autor principal deverá estar inscrito na 8ª                 

SEMPESq. 

 

7. DA ANÁLISE E ACEITE DOS RESUMOS 

7.1 - Caberá à Comissão Científica, composta por membros da Comissão Organizadora,            

Comitê Científico Institucional, avaliar os Resumos enviados para a 8ª 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 resumos aceitos e apresentados serão publicados nos Anais Virtuais da 8ª             

SEMPESq, no site:  https://eventos.set.edu.br/al_sempesq/ .  

 

 

 

 

 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA  
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8.1- Acompanhar o desenvolvimento das atividades previstas para a realização da 8ª            

SEMPESq. 

8.2 – Acompanhar o processo de avaliação dos Resumos de trabalhos enviados para a 8ª               

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,             

PROBITI - UNIT e PIBIC - FAPEAL, ciclo 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               

8ª SEMPESq, no site:  https://eventos.set.edu.br/al_sempesq/ .  

 

9. DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

9.1 - Os autores com trabalhos aprovados (lista de trabalhos aprovados será divulgada em 

04 de novembro de 2020) poderão apresentar seus trabalhos em um dos seguintes formatos, 

desde que utilizem no mínimo 12 minutos e no máximo 20 minutos para apresentação: 

a) apresentação oral no formato de Powerpoint; 

b) apresentação em vídeo; 

c) apresentação em animação. 

9.2 - A apresentação dos trabalhos (oral ou com áudio vídeo, ou animação com som e                

legenda) acontecerá em sala da plataforma do Google Meet e horário indicados pela             

Comissão Organizadora. 

9.3 - Cada apresentação oral terá o tempo máximo de 20 minutos. Após a apresentação               

abrir-se-á um tempo de 10 minutos para possíveis perguntas dos ouvintes, ou os             

Coordenadores de Sessão poderão organizar os momentos de debate em função das            

especificidades e características das apresentações. 

9.4 - Em cada Sessão haverá dois coordenadores responsáveis por acompanhar e avaliar a              

atividade, bem como conduzir os debates. 
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9.5 - Cada Sessão contará com o mínimo de um monitor, responsável pelo controle de               

presença, apoio na administração do tempo das apresentações dentro do previsto e apoio             

tecnológico. 

9.6 - Os autores que apresentarão trabalho deverão acompanhar a Sessão desde seu início até               

o seu final; 

9.7 - Todos os autores deverão entrar na sala do Google Meet, com mínimo de antecedência                

de 20 minutos do início da Sessão, de forma a verificar aspectos tecnológicos, testar vídeos               

ou powerpoints, de modo que não será de responsabilidade da Comissão Organizadora e             

nem da Unit/AL entraves técnicos.  

 

10. DAS NORMAS PARA INSCRIÇÃO NA MOSTRA DE VÍDEOS 

O vídeo inscrito deverá estar associado à atividade científica e tecnológica e ter sido              

produzida para fundamentar o trabalho de pesquisa, ao qual o (a) inscrito (a) esteve ou esteja                

vinculado. 

10.1 - Os vídeos deverão ser inscritos até o dia 25 de setembro de 2020, conforme                

orientações específicas disponível no link : https://al.unit.br/sempesq e mediante termos de            

autorização de uso de imagem e de cessão de direitos autorais (ANEXO II e III) nos canais                 

oficiais institucionais do evento e do Grupo Tiradentes. 

10.2 - Componentes dos vídeos:  

10.3 - O vídeo deverá ter um título e  ficha técnica (equipe e duração);  

10.4 - Resolução mínima/formato/duração 1024/720 HD (horizontal); MP4, AVI, FLV,          

MOV; entre 1 a 3 minutos;  

10.5 - Não serão aceitos os vídeos com conteúdos racistas, machistas, sexistas e             

homofóbicos. Não nos responsabilizamos pelos direitos autorais. É importante certificar-se          

se não está utilizando uma imagem, obra e música que não haja autorização; 
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10.6 - Os vídeos aprovados serão divulgados nos canais oficiais do evento e no canal do                

YouTube da Unit/AL, entre os dias 1º de outubro e 13 de novembro, conforme programação               

definida pela Comissão Organizadora da SEMPESq.  

10.7 - Vídeos Produzidos: 

 Os participantes deverão observar, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

I) a inscrição tem caráter individual/coletiva ( no máximo 5 participantes); 

II) Os vídeos onde figurem pessoas passíveis de serem reconhecidas devem vir            

acompanhadas de carta digitalizada assinada por elas autorizando o uso da sua imagem; 

III) Os vídeos que contenham obras de arte deve haver a menção do autor no texto                

explicativo. 

10.8 -  A inscrição incluirá necessariamente: 

IV) o formulário de inscrição preenchido contendo informações sobre o audiovisual: título            

da pesquisa, título da imagem, data, texto explicativo sobre a imagem, com no máximo 500               

(quinhentos) caracteres (sem contar os espaços), no qual o inscrito deve, obrigatoriamente,            

demonstrar a relação e a relevância do vídeo com o trabalho da pesquisa, informar a               

instituição onde foi desenvolvido o projeto de pesquisa com vinculação da imagem inscrita e              

descrição do(s) ajuste (s) (tratamento edição ou manipulação), se for o caso, no link:              

https://docs.google.com/forms/d/1zx8o3A5kh89NmNfHq1efIY5qs3N5q1tMl0AgtJrDkxc/ed

it?usp=drive_web; 

V) texto explicativo sobre o audiovisual, com no máximo 500 (quinhentos) caracteres (sem             

contar os espaços); 

VI) termos de autorização do uso de imagem e de cessão de direitos autorais (ANEXO II e                 

III). 

 

 

11. DAS NORMAS PARA INSCRIÇÃO NA MOSTRA DE FOTOGRAFIAS 
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A imagem inscrita deverá estar associada à atividade científica e tecnológica e ter sido              

produzida para fundamentar o trabalho de pesquisa, ao qual o (a) inscrito (a) esteve ou esteja                

vinculado. 

11.1 - Imagens Produzidas por Câmeras Fotográficas: 

- Ambiente natural e antrópico. 

11.2 - Imagens Produzidas por Instrumentos Especiais (ópticos, eletrônicos,         

eletromagnéticos e vídeo chamadas): 

- Lupa, microscópio, microscópio eletrônico, telescópio, imagem de satélite, raios-x,          

ultrassom, ressonância magnética, endoscópio, colposcópio, PET Scan, tomografia        

computadorizada aparelhos celulares. 

a.As imagens onde figurem pessoas passíveis de serem reconhecidas devem vir           

acompanhadas de carta digitalizada assinada por elas autorizando o uso da sua imagem. 

b. Nas imagens que contenham obras de arte deve haver a menção do autor no texto                

explicativo. 

c. Serão aceitas imagens com ajuste (s) (tratamento, edição ou manipulação) somente na             

categoria.  

d. A inscrição incluirá necessariamente: 

d.i) o formulário de inscrição preenchido contendo: informações sobre a imagem digital:            

título da pesquisa, título da imagem, data, local, especificação do equipamento, lente            

utilizada para a produção da imagem, palavras-chave (até cinco) e, se for o caso, a               

identificação do software utilizado no tratamento ou processamento da imagem; 

d.ii) texto explicativo sobre a imagem, com no máximo 500 (quinhentos) caracteres (sem             

contar os espaços), no qual o inscrito deve, obrigatoriamente, demonstrar a relação e a              

relevância da imagem com o trabalho da pesquisa, informar a instituição onde foi             
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desenvolvido o projeto de pesquisa com vinculação da imagem inscrita e descrição do(s)             

ajuste (s) (tratamento edição ou manipulação), se for o caso. 

d.iii) uma imagem digital no formato JPEG, em arquivo de, no máximo, 10MB (dez              

megabytes). 

 Observações - Os participantes deverão observar, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

I) a inscrição tem caráter individual/coletivo (no máximo 5 participantes); 

II) cada inscrito (a) poderá inscrever  uma imagem ou série de imagens em um único tema; 

III) a imagem inscrita deve ser de autoria do inscrito ou do grupo; 

IV) a inscrição efetuada na categoria inadequada (que refere os princípios morais e éticos)              

será desclassificada; 

V) o formulário de inscrição, textos e imagens não poderão sofrer alterações após terem sido               

transmitidos à Comissão Organizadora; 

VI) as inscrições deverão ser enviadas para o link:         

https://docs.google.com/forms/d/18TNkORZzl1_k3T6-M4rhb9wvErreAVjeSmxlI1bzcG0/e

dit 

VII) as inscrições efetuadas com informações incompletas, tamanhos de texto explicativo ou            

imagem maiores que o previsto neste regulamento, serão desclassificadas; 

VIII) a imagem inscrita não pode ter sido divulgada em outras Mostras ou concursos e, de                

preferência, deve ser inédita, ou seja, não ter sido publicada em qualquer veículo de              

comunicação ou mídias sociais. 

IX) no formulário de inscrição deve estar anexadas as fotografias e os termos de              

autorização do uso de imagem e de cessão de direitos autorais, devidamente assinados             

(ANEXO II e III). 
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12. DA PROGRAMAÇÃO  

A Programação para a realização da 8ª SEMPESq estabelece as seguintes datas e horários:  

12.1 - Abertura Oficial: 09 de novembro de 2020, às 19h, no canal do You Tube                

https://www.youtube.com/user/FITSmkt . 

12.2 - Mostra de Vídeo e Mostra de Fotografias, no link:           

https://www.youtube.com/user/FITSmkt  e no https://al.unit.br/sempesq .  

12.3 - Seminários de Iniciação Científica - Apresentação oral (todas as áreas): dia 09 de               

novembro de 2020, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em salas do Google Meet                 

disponibilizadas no https://al.unit.br/sempesq . 

12.4 - Seminário Interdisciplinar de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu – dia 10 de              

novembro de 2020, entre 14h e 18h em salas do Google Meet disponibilizadas no link:               

https://al.unit.br/sempesq . 

12.5. - Seminário de Temas Livres – dia 11 de novembro de 2020, entre 08h e 12h em salas                   

do Google Meet disponibilizadas em: https://al.unit.br/sempesq . 

12.6 - Webinários: dias 10, 11 e 12 de novembro de 2020, 03 webinários das 10h30 às 12;                  

03 webinários das 17h às 18h30; dias 10, 11 e 12 de novembro, 02 webinários das 20h às                  

21h30, Canal do Youtube  https://www.youtube.com/user/FITSmkt . 

12.7 - Minicursos (todas as áreas): 10, 11 e 12 de novembro de 2020, das 08h às 12h, das                   

14h às 18h e das 18h às 22h em salas do Google Meet disponibilizadas no:               

https://al.unit.br/sempesq . 

 

 

13. DA CERTIFICAÇÃO  

13.1 - 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. 
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13.2 - Os certificados serão disponibilizados online, em até 20 dias após término do evento,               

através do endereço eletrônico: https://al.unit.br/extensao/ . 

 

14. DO INVESTIMENTO  

O valor das inscrições para a 8ª SEMPESq será proporcional, conforme o quadro abaixo:  

CATEGORIA VALORES  

Alunos de Graduação Unit/AL e Alunos dos Programas de Pós-Graduação da 
Unit /AL e alunos de  instituições públicas mediante comprovação 

R$ 10,00 

Alunos de Graduação da Unit /AL que comprovem sua atuação em: Programa de 
Iniciação Científica (PROBIC, PROBITI, PROVIC e PIBIC/FAPEAL), Grupos de 
Estudos (aprovados no último Edital 2019/2020, Grupos de Pesquisa (Cadastrados 
na Plataforma CNPq), Projeto Mentoria (alunos ativos em 2020) e Ligas 
Acadêmicas da Unit/AL (Ligas Acadêmicas com Relatório Aprovado em  2020). 

R$ 10,00 

Professores e Preceptores da Unit/AL  Inscrição 
Gratuita 

 Participantes externos R$  20,00 

 

15.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - 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. 

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

omissos e as situações não previstas no presente edital.  

15.3 - 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            

através do e-mail:  https://al.unit.br/pesquisa/ . 

 

 
CAMPUS AMÉLIA MARIA UCHÔA 

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5017- CRUZ DAS ALMAS 
CEP. 57038-000 - MACEIÓ-AL 

 

https://al.unit.br/extensao/
https://al.unit.br/pesquisa/


  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES-UNIT/AL 

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

 
 

 

Maceió, 03  de setembro  de 2020. 

 

 
 

Silmara Mendes Costa Santos 
Coordenadora de Pesquisa 

 

 

Verônica Teixeira Marques 
Pró -reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - PROPPE 

 
 

Dario Arcanjo de Santana 
Reitor 
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