EDITAL DE SELEÇÃO DE CONSULTORES
DE EXTENSÃO E DE PESQUISA
Edital Nº 02/2018 – Unidade Divinópolis
A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Unidade Divinópolis, por meio de suas
Coordenações de Pesquisa e Extensão, torna público o presente edital para inscrição de
Consultores para avaliação de resumos e de pôsteres de Projetos de Pesquisa e de Extensão,
de acordo com as disposições deste edital, para atuarem no 1º Encontro de Pesquisa e
Extensão da UEMG Unidade Divinópolis.

1. OBJETIVO
1.1. Este edital tem por objetivo selecionar extensionistas e pesquisadores para composição
do banco de consultores do 1º Encontro de Pesquisa e Extensão da UEMG Unidade
Divinópolis.
2. REQUISITOS
2.1.O interessado em compor o banco de consultores extensionistas deve preencher os
seguintes requisitos:
2.1.1. Ser servidor, docente ou técnico-administrativo, do quadro de pessoal de Instituições
de Educação Superior;
2.1.2. Possuir formação de nível superior;
2.1.3. Possuir currículo cadastrado e atualizado nos últimos 6 (seis) meses na Plataforma
Lattes;
2.1.4. Ter experiência, indicada no currículo cadastrado na Plataforma Lattes,em:
2.1.4.1.

Programas de extensão;

2.1.4.2.

Projetos de extensão ou

2.1.4.3.

Atuação profissional em Diretoria ou Coordenadoria relacionadas à extensão.

2.2. O interessado em compor o banco de consultores pesquisadores deve preencher os
seguintes requisitos:
2.1.1. Ser docente do quadro de pessoal de Instituições de Educação Superior;
2.1.2. Possuir titulação mínima de mestre;
2.1.3. Possuir currículo cadastrado e atualizado nos últimos 6 (seis) meses na Plataforma
Lattes;
2.1.4. Ter experiência, indicada no currículo cadastrado na Plataforma Lattes, em:
2.1.4.1.

Programas de pesquisa;

2.1.4.2.

Coordenação de Projetos de pesquisa com fomentos

2.1.4.3.

Atuação como revisor de periódicos ou

2.1.4.4. Atuação como docente e orientador em programas de pós-graduação stricto
___sensu, Diretoria ou Coordenadoria relacionadas à pesquisa.

3. INSCRIÇÃO
3.1.O
formulário
de
inscrição
https://goo.gl/forms/wYLe7DEyrxcEkodt1

deve

ser

preenchido

pelo

link

3.2. O período de inscrições é de 14 a 20 de setembro de 2018;
3.3. A inscrição somente será aceita por meio do preenchimento do formulário eletrônico,
até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia 20 de setembro de 2018;
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Link do Currículo Lattes, atualizado nos últimos 6 (seis) meses, cujo este link deverá ser
indicado no formulário de inscrição
5. ANÁLISE DA INSCRIÇÃO
A análise da documentação e a homologação das inscrições serão realizadas pelas
Coordenações de Pesquisa e de Extensão da UEMG Unidade Divinópolis.
6. OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS
6.1. Os candidatos aprovados receberão material com informações e orientações das
respectivas coordenações;
6.2. O banco de consultores constituído por meio deste edital será exclusivamente para o 1º
Encontro de Pesquisa e Extensão da UEMG Unidade Divinópolis.;
6.3. O consultor selecionado se compromete a avaliar, sempre que solicitado, os resumos de
projetos encaminhados para o evento e também as apresentações de pôsteres no dia 18 de
outubro de 2018, a serem realizados nas dependências da UEMG Unidade Divinópolis.
6.4. Os consultores terão como principais atribuições:
6.4.1. Analisar resumos de projetos de pesquisa e/ou de extensão submetidos ao 1º
Encontro de Pesquisa e Extensão da UEMG Unidade Divinópolis;
6.4.2. Elaborar e emitir pareceres;
6.4.3. Comparecer no dia 18 de outubro de 2018 na UEMG Unidade Divinópolis, conforme
demanda, para avaliação de apresentações de resumos.

7. EXCLUSÃO
7.1. Os consultores que não responderem ou declinarem de participarem serão
excluídos do banco de consultores;
7.2. O consultor que não entregar os pareceres em tempo hábil e/ou não comparecer
para a avaliação na data do evento será automaticamente excluído e não receberá
certificação.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. As atividades de consultoria não serão remuneradas;
8.2.O consultor receberá certificados por sua atuação em até 20 dias após o evento;
8.3. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos por meio do e-mail:

ciepp.divinopolis@gmail.com.
8.4. Aquele consultor que for também apresentador de resumo/pôster no evento não

poderá avaliar na sessão que constar seu trabalho;
8.5. As dúvidas, os casos omissos e as situações não previstas serão solucionados pelas

coordenações de Pesquisa e Extensão da Unidade Divinópolis conforme o caso.
9. CRONOGRAMA
9.1.O edital seguirá o seguinte cronograma:
Atividade
Publicação do Edital
Período de Inscrição
Divulgação da lista de Consultores

Data / Período
14/09/2018
14/09/2018 a 20/09/2018
21/09/2018

Divinópolis, 14 de setembro de 2018

José Vítor Vieira Salgado
Coordenação de Extensão
UEMG – Unidade Divinópolis

Newton Santos de Faria Júnior
Coordenação de Pesquisa
UEMG – Unidade Divinópolis

