
  
 

 

                                   
 
13º SIMPÓSIO DE PESQUISA e 5º SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO FIPMoc - UNIFIPMoc 
 
 

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e internacionalização - 
PROPPEXI, torna público o edital que normatiza o 13º SIMFIP e 5º SIMPEX da 
UNIFIPMoc – 1º semestre de 2022 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

   Profa Ms. Andrea Nogueira do Amaral Ferreira 
   Prof. Dr. Antônio Prates Caldeira 
   Profa Dra.Cynara Silde Mesquita Veloso  
   Profa Dra.Daniela Araújo Veloso Popoff 
   Profa Dra Dorothéa Schmidt França 
   Prof. Esp.Helder Lopes Oliveira 
   Profa Dra. Lanuza Borges  
   Profa Ms.Mariana Fernandes Teixeira  
   Prof. Dr. Ramon Alves de Oliveira  
   Prof. Ms Ricardo Fernandes de Paula  
   Profa Ms Simone Monteiro 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
Coordenadores e Docentes da UNIFIPMoc 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 
TÍTULO: 13º SIMPÓSIO DE PESQUISA e 5º SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO FIPMoc  
LOCAL: Campus Universitário da UNIFIPMoc 
PERÍODO: 21 a 24 de junho de 2022 

 

1.1 – Público Participante 
Docentes, discentes e técnicos das Instituições de Ensino Superior – IES 

públicas e privadas; colaboradores externos dos projetos de ensino, pesquisa e 
extensão do Campus Universitário da UNIFIPMoc . 

 
1. 2 – Submissão de trabalhos: 

Serão aceitos trabalhos de autoria/coautoria de docentes, discentes ou técnicos 
da UNIFIPMoc e de instituições públicas e privadas da região.. 

 

2 – EVENTO 
 

O evento tem caráter de atualização e difusão do conhecimento técnico- 
científico e cultural, das ações extensionistas, práticas de monitoria e investigativas 
produzidas no âmbito dos projetos de pesquisa, extensão, ensino de Graduação e ligas 
acadêmicas, desenvolvidos por docentes, discentes, técnicos e colaboradores desta 
unidade de ensino, em sua relação com o contexto mesorregional. 

 



  
 

3 – JUSTIFICATIVA 
 

A UNIFIPMoc tem assumido os desafios do momento histórico atual ao se 
redefinir em diferentes dimensões: em termos curriculares, ao dialogar com projetos 
flexibilizados e interdisciplinares nos processos formativos; no âmbito da pesquisa, ao 
voltar-se às práticas investigativas preocupadas com a produção tecnológica e suas 
implicações humanas sustentáveis, e, em aspectos extensionistas, por intervir cada vez 
mais em seu contexto com ações políticas conscientizadoras, formativas e 
intencionalmente articuladas com o contexto social. 

Em seus documentos oficiais, a exemplo o Plano de Desenvolvimento da 
Unidade e nos Projetos Pedagógicos dos cursos, a UNIFIPMoc tem assumido o 
compromisso de projetar-se como uma instituição de referência local, regional, nacional 
e internacional de excelência acadêmica, científica, tecnológica e cultural fundada em 
práticas sustentáveis, inventivas e inclusivas. 

 
Nesse sentido, a UNIFIPMoc realiza o 13º SIMPÓSIO DE PESQUISA e 5º 

SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FIPMoc com a finalidade 
de divulgar a produção dos docentes, discentes e técnicos no âmbito da extensão, do 
ensino e da pesquisa científica. 

 

4 – OBJETIVOS 
 

4.1 – Objetivo Geral: 
 

Dar visibilidade à produção acadêmico-científica da UNIFIPMoc, desenvolvida 
nos projetos de pesquisa, extensão, ensino de Graduação.. 

 

4.2 – Objetivos Específicos: 
 

● Promover a integração de estudantes, técnicos e docentes das instituições de 
ensino públicas e privadas, bem como de colaboradores dos projetos internos e 
externos, nos debates envolvendo a produção em pesquisa, ensino e extensão 
realizados na UNIFIPMoc 

● Motivar a participação dos estudantes dos diferentes cursos ofertados no 
Campus em atividades de pesquisa, ensino, extensão. 

 

5 – INSCRIÇÃO 
 

As inscrições de participantes serão realizadas somente pela Internet, no 
endereço:  https://www.even3.com.br/13simfip/ no período de 01/06/2022 a 
19/06/2022. Após realizar o cadastro no site, o participante receberá um e-mail para 
ativar a sua inscrição. Este e-mail conterá informações importantes para acessar o 
sistema, tomar ciência da programação do evento e posteriormente acessar o certificado 
.. 

 

6 – SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 

As inscrições dos trabalhos serão realizadas pelo  site 
https://www.even3.com.br/13simfip/ no período de 01/06/2022 a 19/06/2022. Para 
esta etapa, o participante deverá fazer o acesso ao sistema por meio de seu e-mail e 
senha. 

Os trabalhos a serem apresentados 13º SIMFIP e 5º SIMPEX da UNIFIPMoc 
enquadram-se nas modalidades: Pôster, PITCH, TFG ENGENHARIAS. 

No ato da inscrição, deverá ser indicada a natureza do trabalho, a modalidade 

http://www.siexcastanhal.com.br/
http://www.siexcastanhal.com.br/
https://www.even3.com.br/13simfip/


  
 

de apresentação, bem como, o projeto ou programa ao qual está vinculado. 
A Comissão Científica poderá recomendar a modalidade na qual o trabalho será 

apresentado. Nesse caso, o autor deverá confirmar o aceite da recomendação à 
Comissão Coordenadora do evento. 

Serão aceitos trabalhos vinculados aos programas e projetos de ensino, 
pesquisa, extensão e produtos de atividades curriculares que preencham os requisitos. 

Todo trabalho deve ter um/a orientador/a docente ou técnico/a da UNIFIPMoc ou 
da instituição pertencente. E todo/a orientador/a de trabalho será automaticamente 
avaliador/a de outros trabalhos inscritos. 

A não participação do/a orientador/a nas atividades avaliativas poderá resultar 
na não aprovação de trabalhos de seus respectivos orientandos/as. 

Os trabalhos deverão ser enviados de acordo com as orientações a seguir: 
 

6.1. Pôster. 
 

O trabalho deverá ser apresentado na forma de resumo simples e expandido 
e expandido, conforme modelo no site do evento. Exposição do Pôster 

 

7 – ACEITE DE TRABALHOS 
 

A Comissão Científica fará a apreciação dos trabalhos que serão devolvidos com 
os seguintes resultados: aprovado, aprovado com recomendações ou não aprovado, até 
as 23h59 do dia 20/06/2022. 

Divulgação final do Aceite: ocorrerá via e-mail cadastrado na inscrição do evento. 

7.1 - Publicação de Trabalhos 

 
Os trabalhos apresentados poderão ser publicados em e-book, ANAIS DO 

EVENTO, desde que sejam aprovados para tal; apresentem correção ortográfica e 
estejam de acordo com as normas da ABNT e NBR vigentes. 

 
 

Os casos omissos neste Edital serão solucionados pelas Comissões 
Coordenadora e Organizadora. Quaisquer dúvidas devem ser dirimidas na PROPPEXI. 

 
 

Montes Claros, 01 de junho de 2022. 
 

 
Profa. Dra. Dorothéa Schmidt França 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Internacionalização 
Centro Universitário FIPMoc 


