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X ENCONTRO DE EXTENSÃO 

A Extensão como diferencial na formação acadêmica 

Orientações/ Trabalhos  
 

Dias 22 e 23 de Setembro de 2021. 

 

 

Prezados docentes e discentes, será um prazer receber as propostas de trabalhos dos programas e 

projetos de extensão no X Encontro de Extensão 

Neste ano os trabalhos ocorrerão por meio de apresentação oral de forma remota!  

Desde já desejamos BOA SORTE! 

 

1. ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 

Todos os interessados em apresentar trabalhos deverão, no momento da inscrição, ou posteriormente, 

inserir o resumo até o dia 07 de Setembro de 2021. 

O resumo deverá conter até 300 palavras (não serão contabilizados Título, Outros Itens e Palavras - 

chave). Utilizar espaçamento antes/depois de 0 pt e entre linhas de 1,5. O título deverá ser escrito em 

fonte Times New Roman, corpo 12, negrito, caixa alta, justificado. Os demais itens do título deverão 

ser escritos em fonte Times New Roman, corpo 11, negrito. Abaixo descrever os autores com nomes 

abreviados separados por ponto e vírgula, apenas o sobrenome por extenso e em letras maiúsculas, 

seguido das iniciais separadas por pontos. Logo abaixo dos autores descrever o tipo de trabalho: 

Disciplina Extensionista, Projeto de Extensão,Voluntário, Iniciação Científica, TCC, Pesquisa, outros. 

Descrever ainda a agência de fomento, se houver (PIBID/CNPq, FAPESP, CNPq, Prefeitura, outros). 

Definir uma das Linhas Temáticas descritas no item 3 deste documento. 

 

 

 

2. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÕES ORAIS  

 

Os trabalhos aprovados serão avaliados pela comissão científica e as apresentações serão de 10 min, 

com mais 05 min para debate entre o autor representante e a comissão. As salas de apresentação serão 

divulgadas no Hot Site do Evento e ocorrerão no dia 22 de Setembro a partir das 13h30. A  divulgação 

e classificação dos três melhores trabalhos/mais pontuados, ocorrerá na palestra do dia 23 de Setembro  

O certificado será enviado apenas para o autor que fez a inscrição no evento. 

 

3. LINHAS TEMÁTICAS 

 

Educação de qualidade 

Desenvolvimento urbano e cidades sustentáveis 

Cultura, arte e preservação do patrimônio 

Esporte e lazer. 

Ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social 

Desenvolvimento urbano e rural 
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Direitos humanos 

Comunicação. 

Meio ambiente, recursos naturais e sustentabilidade 

Consumo e produção sustentáveis 

Pesca e aquicultura 

Redução das desigualdades sociais e combate à pobreza 

Promoção da igualdade racial 

Estado, participação social e políticas públicas 

Saúde e bem-estar 

Trabalho, crescimento econômico e empreendedorismo solidário 

Mulheres e igualdade de gênero 

Justiça, cidadania e direitos. 

Modernização da gestão pública 

Educação Indígena. 

 

4.     INFORMAÇÕES  

 

Qualquer dúvida/ informação deverá ser destinada para a Coordenadoria de Extensão, através dos 

canais: extensao@unisagrado.edu.br; 14 2107-7398  
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