
 

 

Edital para Submissão de Trabalhos na VII Semana da Diversidade Humana 

Centro Universitário São Lucas – PORTO VELHO, RONDÔNIA – DE 05 a 07 de outubro de 
2022 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – VII SEMANA DA DIVERSIDADE HUMANA 

 

Em consonância com a Política de Extensão Universitária e Políticas de Diversidade do Centro Universitário 

São Lucas/Porto Velho, que visa o apoio às atividades do Programa Institucional de Inovação e 

Desenvolvimento em Educação, a Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização – ProPPExII, tornam público o lançamento do Edital para orientar o envio, processo de 

seleção e publicação dos Anais da VII Semana da Diversidade Humana. 

 

1. OBJETIVO 

A VII Semana da Diversidade Humana/ UniSL  possui o objetivo de incentivar a participação dos estudantes 

de graduação e da comunidade externa no processo de reflexão acerca da construção e consolidação dos 

Direitos Humanos e do Bem Viver a partir das diversas formas de existir possibilitando a integração da 

Ciência, das sociedades/culturas humanas e da práxis para a delimitação teórico-técnica de uma sociedade 

democrática e igualitária. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

Comunidade acadêmica e não acadêmica em geral.  

 

3. TEMÁTICAS DO EVENTO 

3.1 Direitos Humanos, Raça e Etnicidade no Brasil Hoje 

3.2 Presenças/ausências de Direitos Fundamentais: Educação, Saúde, Segurança, Moradia e Lazer 

3.3 Desenvolvimento, etnodesenvolvimento e sociedade amazônica 

3.4 Gênero, sociedade contemporânea e suas imbricações/implicações 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições para participação da VI Semana da Diversidade Humana serão realizadas no período de 05 

de junho a 20 de setembro de 2022. 

4.2. Os trabalhos deverão ser submetidos na forma de RESUMO, o qual deverá conter no mínimo 500 e no 

máximo 850 palavras e apresentado de forma concisa por justificativa, objetivo, metodologia, resultados, 



 

 

conclusão e agradecimentos (este último quando houver instituição que contribuiu de forma direta com a 

pesquisa); 

4.3. O formato do resumo deve estar de acordo com as normas para apresentação e modelo disponível em 

http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/diversidadehumana/about/submissions  

4.4. Para participação na VII Semana da Diversidade /UniSL PVH, o candidato deverá realizar as inscrições 

a partir de preenchimento do cadastro e submissão do resumo em:  

http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/diversidadehumana/about/submissions  

4.5 Caso o trabalho seja composto por mais de um discente, apenas um resumo deve ser submetido, no qual 

constem os nomes de todos os autores do trabalho, inclusive docente vinculado a Instituição de Ensino da 

Educação Básica ou Superior. 

4.6. Após preenchimento dos dados no portal de periódicos e envio do resumo, não será possível efetuar 

qualquer alteração no trabalho, como por exemplo, alteração da linha de pesquisa/atuação, autores do trabalho, 

texto ou forma de apresentação por erros de preenchimento, exceto quando solicitado pela Comissão de 

Avaliação aos autores do trabalho; 

4.7. As propostas aprovadas para apresentação na VI Semana da Diversidade serão divulgadas no site 

institucional, de acordo com cronograma.  

4.8. Cronograma de execução das atividades da V Semana da Diversidade Humana: 

Lançamento do Edital 27/05/2022 

Período de Submissão de Resumos 27/05/2022 a 20/09/2022 

Avaliação dos resumos pela banca 20 a 30/09/2022 

Divulgação dos Trabalhos aprovados e selecionados 

para apresentação 
01/10/2022 

Divulgação dos horários de apresentação 01/10/2022 

Realização da V Semana da Diversidade Humana  05 a 07/10/2022 

Realização das Apresentações 06 e 07/10/2022 

 

 

5. COMISSÃO AVALIADORA DOS TRABALHOS 

5.1. Comissão Avaliadora dos Trabalhos 

5.1.1. A comissão avaliadora dos trabalhos será formada por pesquisadores indicados dentre os palestrantes 

da VII Semana da Diversidade Humana e convidados pelos organizadores. 

5.1.2. Cada trabalho será avaliado por três docentes, escolhidos aleatoriamente. 

 

http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/diversidadehumana/about/submissions
http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/diversidadehumana/about/submissions


 

 

 

6. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DAS PROPOSTAS  

 

6.1. Serão escolhidos os resumos que apresentarem, no mínimo, os elementos abaixo elencados: 

6.1.1. Adesão a proposta da temática: os dados e debates teórico-metodológicos do resumo estão alinhadas 

com a temática de inscrição? 

6.1.2. Atualidade e originalidade: o trabalho é uma perspectiva inovadora dos fenômenos sociais que se propõe 

analisar ou descrever? 

6.1.3. Coesão: Há coesão entre contexto, metodologia e resultados obtidos no corpus do texto? 

6.1.3. Adesão ao contexto social: O trabalho propõe inovação e/ou descreve o contexto social de forma efetiva, 

permitindo ao leitor uma reflexão lógica do mesmo?  

6.2. A nota final do trabalho será a média simples dos três avaliadores, sendo a nota mínima para aprovação 

de 20 pontos. 

6.3. Em cada ponto de avaliação será atribuída uma nota de 0 a 10 pelos avaliadores.  

6.4. Para os trabalhos selecionados, haverá um momento com a Comissão Avaliadora para orientações mais 

detalhadas da apresentação. 

6.5. Os 08 trabalhos melhor pontuados (02 trabalhos por temática) serão apresentados no dia 06 e 07 de 

outubro de 2022, das 19 às 21h30 horas seguindo cronograma disponibilizado anteriormente pela organização.  

 

7. MODO DE APRESENTAÇÃO, DATA, HORÁRIO E LOCAL 

7.1. A VI Semana da Diversidade Humana, será realizada na modalidade remota (online) nos dias 04 a 06 de 

outubro de 2021.  

7.2. As propostas serão apresentadas na forma de comunicação oral (online) obedecendo aos padrões de tempo 

e apresentação, de no máximo 10 minutos, estipulados pela organização do evento com até 15 minutos para 

perguntas/propostas dos professores avaliadores.  

7.3. O apresentador do trabalho deverá estar online no horário definido e publicado conforme cronograma, 

item 4.8, pois deverá realizar a exposição dos elementos centrais do resumo e responder a possíveis 

questionamentos da banca avaliadora presente 

 

8. IMPUGNAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

8.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado, no todo ou em parte, de forma unilateral da 

concedente (UniSL/Porto Velho), sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 



 

 

 

9. CERTIFICAÇÃO E ANAIS DO EVENTO 

9.1. Todos os trabalhos com média superior a 20 serão publicados nos Anais da VI Semana da Diversidade 

Humana (http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/diversidadehumana), assim como seus autores 

certificados. 

9.2. Os alunos que estiverem online no horário de sua apresentação receberão também certificado de 

apresentadores. 

9.3. Os trabalhos desenvolvidos no âmbito de instituições de ensino devem conter o nome de um professor 

orientador vinculado a cursos de graduação, escolas de educação básica ou programas de pós-graduação entre 

os coautores; 

 

 10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A participação neste evento implicará aceitação das normas neste Edital, nas regulamentações e 

normativas do Regimento do UniSL, Porto Velho; 

10.2. A veracidade das informações prestadas, bem como a documentação apresentada, será de 

responsabilidade exclusiva do proponente, respondendo por elas, na forma da Lei; 

10.3. Durante o período de execução deste edital toda comunicação com o UniSL, Porto Velho deverá ser 

realizada pelo endereço eletrônico extensao@saolucas.edu.br ou pelo telefone (69) 3211-8054; 

10.4. O UniSL, Porto Velho reservam-se o direito de solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar a 

apresentação da proposta, avaliação e desempenho dos participantes; 

10.5. Os casos omissos e urgentes, não previstos por esse edital serão resolvidos pela Coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 

10.6. O UniSL, Porto Velho poderá adiar ou suspender os procedimentos deste edital, dando conhecimento 

aos interessados, se assim exigirem as circunstâncias; 

10.7. A ProPPExII do UniSL/ Porto Velho deliberarão sobre todas as etapas ou fases deste evento; 

10.8. As decisões finais da ProPPExII do Centro Universitário São Lucas/Porto Velho são terminativas, não 

cabendo pedidos de reconsideração. 

Porto Velho, 27 de maio de 2022 

 

Prof. Dr. Rafael Ademir Oliveira de Andrade (Organizador) 

 

Prof. Ma.Virgínia Braz da Silva 

Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – ProPPExII 



 

 

Centro Universitário São Lucas/Porto Velho 
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