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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1. DA APRESENTAÇÃO
A Universidade Estadual da Paraíba realizará nos dias 09 e 10 de maio de 2018
o II Seminário de Extensão Universitária com o objetivo de divulgar as ações de extensão da Universidade, socializar as experiências já consolidadas e “provocar” o debate
sobre a conjuntura política atual e o que pode ser proposto como alternativas a partir da
extensão.
Desta maneira, propomos o tema “Extensão Universitária e a Crise Política
Brasileira: escolhas, caminhos e re-ações” que será tensionado através das ações de
todos os participantes nas palestras, oficinas, minicursos, pôsteres, mesas redondas, comunicação oral em roda de conversa, Tenda Paulo Freire e através da Mostra de Extensão com produtos e serviços decorrentes dos projetos e programas de extensão.
A UEPB, no ano que comemora os seus 52 anos, tem a honra de receber a todos (as), professores (as), alunos (as), técnicos administrativos e a comunidade em geral
para um grande encontro da extensão na nossa universidade com todos (as) aqueles (as)
que estão de uma forma ou de outra engradecendo o nosso fazer extensionista com vistas a uma sociedade mais igualitária e socialmente referendada através da extensão.
Esperamos que o 2º Seminário de Extensão – SEMEX, da Universidade Estadual da Paraíba seja o espaço de debates, discussões e exposição de experiências exitosas que permita escolhas e construção de caminhos às re-ações necessárias para darmos

conta dos enfrentamentos atuais e vindouros, em direção a uma sociedade mais humana
e justa.

2. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o II SEMEX – Seminário de Extensão acontecerão entre os
dias 17 e 24 de abril através do endereço sistemas.uepb.edu.br/SEMEX. Poderão ser
feitas nas modalidades Comunicação Oral em Roda de Conversa, Pôster, Oficinas,
Minicursos e Extensão Mostra.
2.1 Das normas para a modalidade Comunicação Oral em Roda de Conversa
A submissão dos resumos estará aberta no período de 17 a 24 de abril do
corrente ano. As inscrições para Ouvintes, Comunicação Oral em Roda de Conversa,
Pôster em mídia digital, Extensão MOSTRA: saberes e fazeres, Minicursos e Oficinas,
deverão

ser

realizadas

exclusivamente

através

do

endereço

http://sistemas.uepb.br/semex/.
Os trabalhos serão publicados em ANAIS do II SEMEX e a Comissão
Científica irá avaliar todos os trabalhos recebidos. Os autores serão informados sobre o
local da apresentação, com antecedência de 24h do início do evento, ou seja, no dia 08
de Abril de 2018 estará disponível no site a relação das salas, dias e horários das
apresentações. O arquivo do trabalho deve ser enviado no formato PDF via sistema na
formatação Título: Fonte Arial, 12, em caixa alta (todas as letras em maiúsculas) e
Negrito, Autor(es), Corpo do resumo: fonte Arial 10, alinhamento justificado e
parágrafo sem recúo; mínimo de 250 palavras e máximo 4.000 caracteres; deverá ser
formatado com introdução, objetivos, relato da experiência e resultados alcançados.
Deve vir acompanhado de três descritores, separados entre si por vírgula. Não será
permitido inserir imagens, gráficos, tabelas ou referências no corpo do texto.
A modalidade comunicação oral se dará em forma de rodas de conversa para
compartilhamento/socialização das ações e resultados dos projetos ou programas de
extensão cota 2016-2017. Participarão dessa modalidade obrigatoriamente os bolsistas
da Cota 2016/2017 e demais participantes do projeto ou programa. Cada apresentador
terá 10 minutos para apresentar seu trabalho e, ao final da sessão cada projeto/programa
terá 10 minutos de debate. Caso o apresentador opte por reprodução em data show, cabe
ao mesmo, trazer seu trabalho em mídia digital.

A ordem de apresentação dos trabalhos se dará por sorteio. O apresentador ou
representante deverá estar no horário indicado (sala) para o momento do sorteio, as salas
serão informadas, previamente, no site do evento. Para submeter o resumo do trabalho,
o autor apresentador deverá estar inscrito na II SEMEX.
2.2 Da modalidade Pôster


Essa modalidade se dará em forma de exposição em mídia digital do projeto ou
programa.



Participarão dessa modalidade os bolsistas da Cota 2016/2017 como autor
principal, co-autores e demais participantes do projeto ou programa.



Para submeter o trabalho, o autor apresentador deverá estar inscrito na II
SEMEX.



O arquivo com a mídia digital do projeto ou programa deve ser enviado via
sistema http://sistemas.uepb.br/semex/.

2.3 Das modalidades Oficinas e Minicursos
As propostas de oficinas e minicursos devem ser encaminhadas para o email
proex@uepb.edu.br até o dia 16 de abril de 2018. Poderão apresentar propostas para
essa modalidade professores (as) da UEPB e professores (as) de outras IES. As oficinas
e os minicursos serão ministrados pelos docentes que deverão encaminhar as suas
propostas de acordo com as orientações abaixo:


Título - Fonte Times New Roman, tamanho 12, estilo de fonte negrito,
utilizando no máximo 3 (três) linhas;



Facilitadores/Apresentador - Escrever os nomes dos autores, seguidos dos emails, fonte Times New Roman, tamanho 12;



Proposta: Nesse tópico, o facilitador deverá descrever o conteúdo programático
do minicurso, oficina e/ou Extensão Mostra: saberes e fazeres. Deverá constar os
principais pontos que serão abordados, assim como, a apresentação de no
mínimo, 5 (cinco) referências;



Vagas: Fica a critério do facilitador/apresentador;



Material: O facilitador preencherá informando os materiais audiovisuais ou de
outra natureza que serão necessários no minicurso e oficina.

2.4 Da modalidade “Extensão MOSTRA: saberes e fazeres”
A modalidade “Extensão Mostra: saberes e fazeres” implica em exposição do
resultado de ações dos projetos e programas de extensão, que será realizada em Tendas
ao Ar Livre no Hall da Central de Integração Acadêmica - CIAC.
As propostas para esta modalidade devem ser encaminhadas para email
proex@uepb.edu.br identificando qual produto ou serviço que será apresentado e os
materiais e equipamentos necessários para a realização da mostra.

3. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

Após a submissão do resumo do trabalho, este será avaliado pela Comissão
Científica e, tendo obedecido às Normas e estará automaticamente inscrito no evento.
Os resumos dos trabalhos que não estiverem dentro das Normas serão devolvidos para
correção sendo estipulado prazo para devolução das correções.

Campina Grande, 12 de abril de 2018.

José Pereira da Silva
Pró-Reitor de Extensão/UEPB

