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O XVII Encontro de Extensão acontecerá do dia 13 a 17 de outubro de 2014, com o objetivo de promover a 

divulgação dos trabalhos de extensão desenvolvidos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os 

trabalhos – considerados atividades, resultados ou produtos desenvolvidos no âmbito das ações de 

extensão – podem ser inscritos no referido Encontro por estudantes de graduação da Universidade que 

participem de ação de extensão, em especial aqueles contemplados com bolsas de extensão, conforme 

previsto no item 2.7 dos Editais PROEX - nº 09 e nº 10 de 2013 e no Termo de compromisso do discente 

bolsista para o ano de 2014.  

Os Centros de Extensão (CENEX) serão responsáveis pelo contato com todos de sua unidade (estudantes, 

coordenadores e demais interessados), para esclarecimento de dúvidas, repasse de informações e 

mobilização da comunidade interna para participação no XVII Encontro de Extensão.  

A PROEX prestará esclarecimentos e atenderá solicitações de apoio que se mostrarem necessárias pelo e-

mail eventos@proex.ufmg.br e telefone 3409-3215.  

1 - Inscrição de trabalho 

Os trabalhos deverão atender as diretrizes de extensão: indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; interdisciplinaridade; impacto e transformação (acadêmicos e sociais); interação dialógica 

(universidade/outros setores da sociedade). Os resumos deverão também contemplar os seguintes itens: 

introdução, objetivos, metodologia/desenvolvimento, resultados e avaliação/considerações finais, apoio e 

palavras-chave, tendo, no máximo, 4.000 caracteres, incluindo espaços. 

As inscrições deverão ser realizadas no sistema Semana do Conhecimento. O aluno que efetiva a 

inscrição do resumo no sistema será considerado o autor do trabalho. No momento da inscrição do trabalho 

o autor deve inserir nome, e-mail e telefone do orientador, que será notificado da submissão do trabalho 

pelo sistema. 

O orientador deverá acompanhar e instruir o aluno, buscando assegurar a qualidade do resumo. 

Lembramos que a estrutura do resumo pode ser (1) dividida em tópicos ou (2) em texto. Os demais 

participantes do trabalho deverão ser cadastrados no sistema como co-autor(es). Ressalta-se que não há 

diferença entre autor e co-autor para a certificação de participação no XVII Encontro de Extensão. Somente 

serão aceitos resumos referentes às ações de extensão desenvolvidas e em desenvolvimento. 

Os CENEX serão responsáveis pela validação da inscrição do resumo. Os CENEX invalidarão as inscrições 

de resumos que: (a) não forem atividades, resultados ou produtos desenvolvidos no âmbito das ações de 

extensão, (b) trabalhos que se limitem à descrição das ações de extensão ou (c) que não estejam 

apresentadas em suas áreas temáticas corretas. O processo de inscrição e avaliação de trabalhos no 

Sistema Semana do Conhecimento http://pitagoras.prpq.ufmg.br/extensao/ será monitorado pelos 

CENEX e pela PROEX. 

2 - Apresentação e estrutura do pôster 

Os autores e/ou co-autores dos resumos aprovados deverão elaborar pôsteres que serão apresentados 

oralmente nas unidades acadêmicas de origem do Programa ou Projeto de extensão. As apresentações dos 

pôsteres serão realizadas em espaços, turnos e horários a ser divulgados pelos CENEX’s e PROEX. 

O pôster deverá ser elaborado segundo as especificações disponíveis no site da Semana do 

Conhecimento, o layout do pôster poderá seguir o modelo disponível. 

I. - Identificação: 

 Título do trabalho; 

 Título da ação de extensão que gerou o trabalho; 
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 Área temática; 

 Nome do coordenador/orientador, do autor e dos co-autores (se houver), suas vinculações 

institucionais (unidade/departamento do professor e curso do aluno bolsista); 

II - Conteúdo (deverão ser apresentadas as ideias centrais do trabalho, de acordo com o conteúdo do 

resumo, em forma de texto e/ou tabelas e/ou ilustrações); 

III - Instituições financiadoras/parceiras, se houver; 

IV – Referências bibliográficas. 

3 – Avaliação do trabalho de extensão 

A avaliação será realizada por comissão avaliadora, sendo composta de 2 (duas) etapas: avaliação de 

resumo e de pôster. 

3.1 Avaliação dos resumos 

Os resumos serão avaliados pela comissão avaliadora utilizando o próprio sistema Semana do 

Conhecimento, e sua nota variará de 0 (zero) a 10 (dez). A avaliação será realizada considerando os 

seguintes critérios: 

 Qua lidade do texto; 

 Clareza e pertinência dos objetivos; 

 Consistência teórica e adequação metodológica; 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

 Interdisciplinaridade; 

 Impacto e transformação; 

 Impacto na formação do discente; 

 Interação dialógica com a sociedade; 

 Avaliação com a explicitação dos resultados parciais ou totais e do impacto junto ao público-alvo e 

aos estudantes; 

 Explicitação dos produtos gerados. 

3.2 Avaliação da apresentação dos pôsteres 

Os pôsteres serão avaliados pela mesma comissão avaliadora, e sua nota variará de 0 (zero) a 10 (dez). A 

avaliação será realizada considerando os seguintes critérios: 

3.2.1 Pôster 

· Adequação em relação à formatação (tamanho 60 x 90 centímetros), à estrutura e à estética. As 

especificações estarão disponíveis no site Semana do Conhecimento. 

3.2.2 Conteúdo 

· Clareza e pertinência do conteúdo apresentado; 

· Consistência teórica; 

· Adequação metodológica; 

· Indicação de referências;  

· Atendimento às diretrizes da extensão; 

· Avaliação com a explicitação dos resultados parciais ou totais e do impacto junto ao público-alvo e 

aos estudantes; 

· Explicitação dos produtos gerados. 
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3.2.3 Apresentação  

 Domínio do conteúdo e clareza no desenvolvimento do tema; 

 Objetividade e adequação ao tempo. 

Observações: 

 As normas para apresentação dos pôsteres são válidas para os dois momentos, tanto para a 

apresentação nas unidades, quanto no saguão da Reitoria; 

 O tempo de apresentação de cada trabalho será de até 10 minutos; 

 Serão eliminados os trabalhos cujo autor e/ou co-autor não estiverem presentes no momento 

previsto para a avaliação pela comissão indicada; 

 Os painéis para exposição dos pôsteres serão organizados com indicação do local onde cada 

pôster deve ser afixado. É de responsabilidade do autor e/ou co-autor, tanto a afixação do pôster 

para avaliação quanto a sua retirada. O autor e/ou co-autor  deverão permanecer junto ao pôster 

durante todo o turno de apresentação, visando esclarecimentos aos visitantes. 

3.3 Composição de comissão de avaliação 

A PROEX encaminhará aos CENEX lista de nomes dos coordenadores das ações de extensão 

contempladas com bolsas de extensão, de cada unidade/departamento, para que possam ser convidados a 

participar da comissão avaliadora, em conformidade com o item 7.1.1 dos Editais PROEX - nº 09 e nº 10 de 

2013: 7.1.1. Participar do XVII Encontro de Extensão como avaliador(a) de trabalhos, que dispõe das 

atribuições do coordenador.  

Cada CENEX deve indicar no sistema Semana do Conhecimento as duplas de avaliadores (professores 

e/ou técnico-administrativos em educação com mestrado ou doutorado)  até o dia 05 de setembro de 2014, 

cada comissão avaliadora deverá avaliar até, no máximo, dez trabalhos. Os avaliadores serão responsáveis 

pela avaliação dos resumos no período de 10 a 26 de setembro, e dos pôsteres nos dias 13 à tarde e 14 de 

outubro pela manhã. Suplentes deverão ser indicados para o caso de imprevistos. 

3.4 Nota final do trabalho de extensão 

As notas de cada etapa variarão de 0 (zero) a 10 (dez), conforme critérios especificados nos itens 3.2 e 3.3, 

respectivamente. A nota final será calculada a partir da média das notas atribuídas ao resumo (40%) e à 

apresentação do pôster (60%). 

A partir das notas finais, os trabalhos serão classificados por unidade acadêmica e por curso de graduação 

a qual pertence o coordenador, permitindo extrair os 10% com maior nota para apresentação no saguão da 

Reitoria no dia 16 de outubro pela manhã. Dentre esses, a Câmara de Extensão escolherá 8 (oito) trabalhos 

que receberão o prêmio ‘Destaque de Extensão’ (assegurando que sejam de áreas distintas) e 08 (oito) 

trabalhos que receberão menção honrosa (assegurando que sejam de áreas distintas) durante a cerimônia 

de encerramento da Semana do Conhecimento. 
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4. Cronograma 

Data Atividade Responsável 

05 de agosto Apreciação pela Câmara de Extensão PROEX 

06 de agosto 
Envio, aos CENEX, de orientações para o Encontro de 
Extensão 

PROEX 

06 de agosto 
Divulgação aos bolsistas/coordenadores (e-mail) sobre o 
Encontro de Extensão 

PROEX 

07 de agosto a 02 de 
setembro 

Inscrição – Submissão dos trabalhos (serão disponibilizados 
no site da PROEX e Semana do Conhecimento o tutorial e 
normas para inscrição de resumos e pôsteres) 

Aluno 
 

Orientação aos alunos e acompanhamento da inscrição do(s) 
trabalho(s)  

Orientador 

Acompanhamento da submissão de trabalhos CENEX 

07 de agosto Início da inscrição das duplas de avaliadores no Sistema CENEX 

12 de agosto 
Reunião com os CENEX para esclarecimentos sobre o XVII 
Encontro de Extensão e o novo Sistema de inscrição 

PROEX 

05 de setembro Data limite para validação ou não de inscrições de resumos CENEX 

10 de setembro Data limite para inscrição das duplas de avaliadores  CENEX 

10 de setembro 
Comunicação, aos avaliadores, sobre os trabalhos pelos quais 
são responsáveis e envio de orientações para avaliação de 
resumos e pôsteres 

CENEX 

26 de setembro  
Data limite para a avaliação dos resumos com atribuição de 
notas 0 (zero) a 10 (dez) e lançamento das notas no sistema 

CENEX 

26 de setembro, às 23h59 Fechamento do sistema PROEX 

29 e 30 de setembro  
Montagem de mapa dos locais e períodos (manhã e tarde) por 
dia de apresentação dos trabalhos  

CENEX 

01 a 03 de outubro 
Preenchimento dos horários e locais de apresentação dos 
pôsteres, por trabalho, no Sistema  

CENEX 

13 de outubro - tarde 
14 de outubro - manhã 

Apresentação de pôsteres nas unidades e avaliação dos 
trabalhos pela comissão de avaliação designada pelos 
CENEX’s.  

Avaliadores, 
alunos, 

CENEX e 
PROEX 

14 de outubro – Até as 23h 
Fechamento das notas finais (resumo + pôster) e lançamento 
no sistema Semana do Conhecimento 

CENEX 

15 de outubro - Manhã 
Divulgação dos 10% de trabalhos selecionados por unidade 
acadêmica e curso de graduação do autor. 

 CENEX e 
PROEX 

16 de outubro 
(08h30 às 12 horas) 

Afixação, no saguão da Reitoria dos pôsteres selecionados 
para apresentação e avaliação da Câmara de Extensão.  
Serão selecionados e classificados 16 trabalhos 

Avaliadores, 
alunos e 
PROEX 

17 de outubro  
(13 às 18 horas)  

Premiação e entrega dos certificados para os 16 trabalhos 
finalistas. Local: Auditório da Reitoria 

PROEX 

20 de outubro 
Envio, por e-mail, de sugestões para melhorias do evento e do 
sistema Semana do Conhecimento 

CENEX 

09 de dezembro 
Data limite para entrega de relatório das atividades 
desenvolvidas no XVII Encontro de Extensão 

PROEX 

 


