
IX Encontro de Extensão 

"A extensão e sua relevância social na prática do bem comum." 

 

Dias 08 e 09 de maio de 2019. 

 

 

 

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

programas e projetos de extensão no IX Encontro de Extensão.  

Neste ano os trabalhos poderão ser apresentados na forma de banner. 

 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 28 de abril de 2019.  

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 Verdana, corpo 12, negrito, caixa alta,  justificado. Os 

demais itens do título deverão ser escritos em fonte Verdana, 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: Voluntário, Iniciação Científica, 

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

CNPq, Prefeitura, outros). Definir uma das Linhas Temáticas descritas no item 5 deste 

documento.  

 

 

 

2. NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PAINEL  

 

Será disponibilizado para a fixação de cada painel um espaço de 1,00 m de largura 

por 1,20 m de altura. As dimensões recomendadas para o painel são: 

 

Largura: 0,90 m 

Altura: Entre 1,0m e 1,20 m 

Margem: 1,50 cm em toda extensão e na separação dos tópicos. 

 

Os painéis deverão apresentar os seguintes itens:  

 

Logotipo da USC e da entidade onde o projeto foi realizado – se necessário; 

Título do projeto em letras maiúsculas - tenha em mente que o Título do projeto deve 

ser lido a uma distância mínima de 1 metro, por isso, utilize letras grandes. Para os demais 

itens, utilizar letra com tamanho mínimo de 15 mm. 

Abaixo do título deve aparecer o(s) autor(es) e entre parênteses o endereço eletrônico 

e a função no projeto. Citar o nome da instituição a que pertence. 

O painel deverá conter os seguintes itens: Introdução, Objetivos, Material e Métodos, 

Resultados e Discussão. É importante relatar o número de pessoas atendidas pelo projeto e 

os ganhos que o mesmo gerou na comunidade. Também deverá os ganhos ao aluno no 

processo de ensino aprendizagem. Caso haja, inserir fonte de financiamento. Sugerimos 

que os painéis sejam ilustrados com fotos, gráficos e quadros. 

 



 

3. INSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA FIXAÇÃO E AVALIAÇÃO  
 

Os painéis deverão ficar expostos durante todo o evento. A comissão irá avaliar os 

trabalhos em horários a serem definidos. O principal autor do trabalho será informado por 

e-mail.   

Trabalhos não fixados nos horários estabelecidos serão desclassificados SEM 

DIREITO A CERTIFICAÇÃO – mesmo que aprovado; 

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

Os autores devem retirar o painel após 22hs do dia 10 de maio. Painéis não 

recolhidos serão guardados na Coordenadoria Geral de Extensão por um período de 10 

dias. Após isso, serão descartados. 

 
4. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÕES ORAIS DOS PAINÉIS 

 
Os trabalhos serão escolhidos por comissão específica para este fim. As 

apresentações orais dos painéis serão de 15 min, com mais 10 min para debate entre os 

autores e a comissão de avaliação irá avaliar os trabalhos no dia 08/05 no período das 

14h30 às 17h  

 

5. LINHAS TEMÁTICAS 

 

 Educação. 

 Cultura e arte. 

 Pesca e aquicultura. 

 Promoção da saúde. 

 Desenvolvimento urbano. 

 Desenvolvimento rural. 

 Estágios Interdisciplinares de Vivência – EIV. 

 Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza. 

 Geração de trabalho e renda por meio do Apoio e Fortalecimento de 

empreendimentos econômicos solidários. 

 Preservação do patrimônio cultural Brasileiro. 

 Direitos humanos. 

 Promoção da igualdade racial. 

 Mulheres e relações de gênero. 

 Esporte e lazer. 

 Comunicação. 

 Desenvolvimento regional: inclusão produtiva, defesa civil e acesso à água. 

 Justiça e direito do individuo privado de liberdade. 

 Ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social. 

 Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

 Relação entre Estado e Sociedade, Promoção da Participação Social e 

Políticas para a Juventude. 

 


