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EDITAL PROACAD n.º 11/2022 
 

A Diretoria de Graduação, a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Diretoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários da UNIFENAS abrem inscrições para apresentação de trabalhos na V 

Mostra de Trabalhos Científicos: “V + CIÊNCIA + ESG + UNIFENAS”, com o objetivo de 

apresentar projetos e resultados obtidos, em nível de graduação e pós-graduação, voltados para 

a RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E GOVERNANÇA CORPORATIVA na sociedade. Essa 

Mostra será itinerante e irá percorrer o campus de Alfenas e de outras unidades da UNIFENAS. 

1.0 Inscrições para apresentação dos trabalhos 

1.1 As inscrições deverão ser feitas, até o dia  10 de outubro de 2022, pelo envio do 

resumo para o e-mail pesquisa.pos@unifenas.br 

1.2 Os resumos deverão seguir o modelo apresentado no Anexo 1. 

1.3 O título e o objetivo deverão conter informações que transmitam a perspectiva da 

RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E GOVERNANÇA CORPORATIVA nas 

diferentes áreas.   

1.4 O resumo deverá conter até 300 palavras e ao final devem ser apresentadas até 4 

(quatro) palavras-chave. 

1.5 Os autores deverão ser no máximo 5 (cinco) sendo um deles obrigatoriamente o 

professor orientador. 

1.6 Deve-se obrigatoriamente inserir o nome e email do autor correspondente. 

1.7 Os resumos serão avaliados e um e-mail confirmando a inscrição será enviado. 

1.8 As inscrições serão gratuitas. 

1.9 Serão aceitos projetos em andamento e já concluídos. 

 

2.0 Normas para apresentação do pôster 

2.1 O pôster será formatado pela comissão organizadora conforme modelo anexo 

(anexo 2, edição anterior) 

2.2 A apresentação será virtual no saguão da biblioteca Central da UNIFENAS em 

Alfenas, e em espaços públicos nas demais unidades. 

2.3 A apresentação dos trabalhos será VIRTUAL e realizada VIA REMOTA, durante o 

SEMIC 2022. 

2.4 A partir desta data a apresentação dos trabalhos ocorrerá de forma itinerante em 

todo o campus da UNIFENAS, em Alfenas e simultaneamente em outras unidades. 

2.5 Não há necessidade da presença dos autores durante a exposição VIRTUAL. 
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Anexo 1 

Modelo do Resumo 

Título:  

Autores: José da Silva Xavier1, Maria da Costa Silva2 e João Araújo3* 

Informações dos autores: 
 1Discente do curso de Graduação em Agronomia 
2 Discente do curso de Pós-Graduação em Sistemas de Produção na Agropecuária 
3* Docente orientador, autor correspondente: araujo.joao@unifenas.br 

Resumo (300 palavras): 

Palavras-chave (4):  

 

Anexo 2 

Modelo do Poster 
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