
 

 
 

EDITAL Nº 1/2022 – CEC 

 

A Coordenação de Extensão e Cultura da Faculdade Evangélica de Goianésia 

(CEC/Faceg), torna público o Edital N° 1, Chamada de Submissão de Resumos para a I 

Mostra de atividades Extensionistas a ser realizada no dia 20 de outubro de 2022 como 

parte integrante do IX Congresso Interdisciplinar da Faceg.  

 

1. DO OBJETIVO  

1.1 Apresentar ações de Extensão realizadas pelos servidores, docentes, técnicos 

administrativos, discentes dos cursos de graduação e membros da comunidade 

externa vinculados aos projetos de Extensão da Faceg nas modalidades de 

apresentação artístico-cultural, comunicação oral, banner, vídeo e exposição de 

fotos e outros produtos gerados pelos projetos nas seguintes áreas temáticas da 

Extensão universitária:  

a) Comunicação;  

b) Cultura;  

c) Direitos Humanos e Justiça;  

d) Educação;  

e) Meio Ambiente;  

f) Saúde;  

g) Tecnologia e Produção;  

h) Trabalho. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 A inscrição para a apresentação de trabalho deverá ser realizada pelo link 

http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/extfaceg/about/submissions no 

período de 26/09 a 12/10/2022, com submissão do resumo do trabalho 

desenvolvido. 

http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/extfaceg/about/submissions


 

 
 

3. DA SUBMISSÃO DE RESUMO  

3.1. A submissão de trabalho para a I Mostra de atividades Extensionistas será na 

forma de resumo simples nas modalidades de: apresentação artístico-cultural, 

comunicação oral, banner, vídeo e exposição de fotos e outros produtos 

gerados pelos projetos conforme normas contidas neste edital.  

3.2.  Poderão submeter resumos: servidores docentes e técnicos administrativos, 

discentes dos cursos de graduação e membros da comunidade externa que 

participam ou participaram de projeto e/ou programa de Extensão 

devidamente registrado na Coordenação de Extensão e Cultura da Faceg. 

3.3. A submissão deverá ser realizada no ato da inscrição em formulário eletrônico 

disponível no item 2.1 deste edital. 

3.4. As informações fornecidas no preenchimento da submissão do resumo no 

sistema de evento serão adotadas em todas as etapas para efeito de registro, 

publicação e certificação.  

3.5. Não haverá limite de trabalhos por autor. 

3.6. O resumo deverá ser constituído de uma sequência de frases concisas e 

objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos. Deverá ser escrito 

em texto corrido, sem recuo de parágrafos e nomeação de título e subtítulos 

e apresentar em sua estrutura os elementos básicos: 

a) Introdução; 

b) Objetivo(s);  

c) Procedimentos metodológicos;  

d) Resultados (podendo ser parciais, ou a serem alcançados ou finais);  

e) Conclusão e/ou considerações finais;  

f) Conter no mínimo 1.000 (mil) caracteres contando os espaços e no máximo 

2.100 (dois mil e cem) caracteres contando os espaços;  

3.7. Não serão permitidos tabelas, gráficos e imagens e nem referências 

bibliográficas. 

3.8. No momento da Inscrição deverá ser escolhida a modalidade de 

apresentação: 



 

 
 

a) atividade artística-cultural (música, teatro, dança, performance, recitais de 

poesia, contação de histórias etc.); 

b) comunicação oral (a exposição verbal e argumentação do trabalho) 

c) banner:  

d) vídeo: (caráter jornalístico/documental científico, com registro das ações 

desenvolvidas no projeto e/ou programa de Extensão podendo ser 

entrevistas, fotografias, maquetes e imagens das ações, dentre outras 

desenvolvidas; os vídeos deverão ser compartilhados momento da inscrição 

em link do Youtube. 

4. DA CERTIFICAÇÃO  

4.1 Os certificados dos trabalhos apresentados serão disponibilizados no sistema de 

certificados da Faculdade Evangélica após o término do evento 

5. DO CRONOGRAMA  

Ação Prazo 

Lançamento do Edital 19/09/2022 

Período de Inscrições e Submissão do Resumo 26/09/ a 12/10/2022 

Período de avaliação dos resumos 13/10 a 14/10/2022 

Divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação 17/10/2022 

Apresentação 20/10/2022 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 Os conteúdos produzidos e apresentados são de inteira responsabilidade dos 

autores e da coordenação dos projetos e/ou programa de Extensão. 

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Extensão e Cultura da 

Faceg. 

6.3. Informações extensao@faceg.edu.br.  

Goianésia 19 de setembro de 2022. 

Prof. Me. Rodrigo Fernandes de Souza Prof. Dr. José Mateus dos Santos 

Coord. Extensão e Cultura Diretor Geral 
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