
                           

Faculdade Senac Pernambuco 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 

Núcleo de Pesquisa 

Mostra de Extensão 2021 

Chamada de Trabalhos 

1. Apresentação. 

A Mostra de Extensão 2021 da Faculdade Senac Pernambuco será realizada 

totalmente a distância, de forma remota, no dia 24 de novembro deste ano de 

2021. O evento está com sua programação pautada pela apresentação de 

trabalhos desenvolvidos e elaborados pela Comunidade Acadêmica da 

Faculdade Senac Pernambuco (professores e pesquisadores, estudantes de 

pós-graduação e graduação, corpo técnico-administrativo e demais membros da 

instituição) na forma de resumos simples, palestras e demais ações do evento. 

A inscrição para o evento iniciará no dia 05 de novembro de 2021 via site da 

faculdade Senac Pernambuco (www.faculdadesenacpe.edu.br) e permitirá 

acesso a todas as atividades propostas, no entanto os trabalhos propostos 

devem ser enviados até o dia 18 de novembro de 2021. Contamos com a sua 

participação e garantimos que será uma jornada acadêmica imersiva na 

construção de novas ideias e reflexões. 

 

2. A Mostra de Extensão. 

A Mostra de Extensão é um evento que já faz parte semestralmente do 

calendário acadêmico da Faculdade Senac Pernambuco. Para este semestre 

letivo de 2021, a Mostra de Extensão traz como temática central “A Pesquisa 

na (RE)Construção de Novos Cenários e no Desenvolvimento de Negócios 

e Produtos Inovadores” e ocorrerá no dia 24 de novembro de 2021. O evento 

será organizado e realizado em etapa única, virtual, possibilitando a ampla 

participação de toda a Comunidade Acadêmica da Faculdade Senac 

Pernambuco (professores e pesquisadores, estudantes de pós-graduação e 

graduação, corpo técnico-administrativo e demais membros da instituição) e, 

assim, oportunizar a integração e o compartilhamento das investigações e das 

ações que professores e estudantes, pesquisadores e instituição, desenvolvem 

http://www.faculdadesenacpe.edu.br/


e realizam, promovendo a divulgação da produção científica e o fortalecimento 

do ensino, pesquisa e extensão no âmbito institucional.    

 

3. Sobre os trabalhos. 

3.1. Os trabalhos inscritos e aprovados na Mostra de Extensão 2021 da 

Faculdade Senac Pernambuco serão apresentados a distância de forma 

remota. 

3.2.  Na Mostra de Extensão 2021 da Faculdade Senac Pernambuco, poderão 

ser enviados trabalhos escritos na forma de RESUMO SIMPLES, tanto para 

pesquisas concluídas quanto para pesquisas em andamento.  

3.3.  Os trabalhos serão apresentados de modo virtual através de ferramenta 

de webconferência. O(s) autor(es) dos trabalhos inscritos e aprovados 

deverão elaborar a apresentação do trabalho em Power Point, conforme 

modelo template do evento, e deverá ser considerada a duração de 10 

minutos para cada apresentação.  Os autores deverão mediar as 

discussões do seu trabalho no ambiente virtual. 

3.4. O arquivo da apresentação do trabalho deverá ser enviado à organização 

do evento, junto com o arquivo do resumo, através do e-mail 

(nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br) para efetuar a sua inscrição. Os 

arquivos devem ser enviados em formato .pdf (para a apresentação) 

e  formato .doc, .docx ou .pdf (para o resumo).  

3.5. Outras orientações específicas, como link do ambiente virtual, acesso entre 

outros, serão fornecidas posteriormente aos autores dos trabalhos inscritos e 

aprovados. 

3.6. Haverá a emissão de certificados distintos para participante ouvinte e para 

participante apresentador de trabalho. A emissão para professores orientadores 

deverá ser requerida via formulário próprio da instituição. A emissão de 

certificados é realizada exclusivamente pela Secretaria Acadêmica da Faculdade 

Senac Pernambuco mediante as informações corretamente preenchidas quando 

da inscrição no evento. 

 

 

4. Normas para formatação do trabalho. 

4.1. Os trabalhos que serão inscritos à Mostra de Extensão 2021 da Faculdade 

Senac Pernambuco devem seguir os modelos/templates disponibilizados 
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pela organização do evento. Na página do evento, estão disponibilizados os 

modelos/templates para a apresentação e para o resumo e os mesmos serão 

encaminhados por e-mail conforme solicitação e comunicação (através do e-mail 

nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br). 

4.2. Os resumos simples devem incluir título, palavras-chave, corpo do texto 

(desenvolvimento da ideia da pesquisa, com início, meio e fim – mesmo que 

parcial ou resultados esperados), considerações finais e referências 

bibliográficas. A formatação do texto deve seguir o modelo template fornecido 

pelo evento, respeitando a seguinte configuração: papel A4, margens esquerda 

e superior com 3cm e margens inferiores e direita com 2cm, texto em fonte Arial, 

estilo normal, tamanho 12, espaçamento simples e páginas numeradas. O título 

do resumo deverá ser em letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, 

estilo normal, tamanho 12. O texto dos resumos devem conter no mínimo 250 

e no máximo 500 palavras. O arquivo deve ser enviado para avaliação em 

formato .doc, .docx ou .pdf. O arquivo do Resumo Simples, assim como o 

arquivo da Apresentação deverão ser enviados através do e-mail 

(nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br) para efetuar a sua inscrição. 

4.3. Os trabalhos inscritos que não seguirem as orientações e, principalmente, 

não estiverem enquadrados no modelo/template disponibilizado, serão 

automaticamente desclassificados.  Após a avaliação dos trabalhos, os 

autores deverão adequar à versão finalizada e corrigida do trabalho conforme 

comunicação pela organização do evento. 

 

5. Normas para inscrição do trabalho. 

5.1. Para realizar a inscrição dos trabalhos, é necessário que o autor/coautor 

faça a inscrição no evento através do link disponibilizado no site da Faculdade 

Senac Pernambuco e também que tenha enviado anexados os arquivos do 

trabalho (apresentação e resumo simples) para o e-mail da organização do 

evento (nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br). A inscrição no evento é gratuita 

tanto para os autores quanto para os participantes ouvintes.  

5.2. Uma vez que a inscrição for confirmada no sistema, será realizada a 

comunicação com os autores para orientações quanto à apresentação, acesso 

ao ambiente virtual entre outros.  

 

6. Cronograma do evento. 
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05/11/2021 - Inscrições dos participantes (ouvintes e autores). 

08 a 18/11/2021 - envio dos arquivos do trabalho (resumo simples).  

24/11/2021 - XXIII Mostra de Extensão da Faculdade Senac (Semestre Letivo 

2021.2): Mesa Redonda online Conversa Especializada e Apresentação dos 

Trabalhos (Resumo Simples). 

 


