VI SEMANA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA
PARAÍBA:
EXTENSÃO: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA O ENFRENTAMENTO
DAS DIVERSAS FORMAS DE POBREZA

UEPB
Período: 18 a 21 DE OUTUBRO de 2011
Campus I da UEPB
ASSUNTO: CHAMADA DE TRABALHOS
1ª CIRCULAR

A Comissão Organizadora da VI Semana de Extensão torna público à
Comunidade Universitária do Campus I e demais campi a 1ª Circular da VI
Semana com tema: “Extensão: Caminhos Possíveis para o Enfrentamento das
Diversas Formas de Pobreza”

1. Público-Alvo PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS:

- Professores e técnicos administrativos da UEPB, envolvidos com atividades
extensionistas devidamente cadastradas na PROEAC.
- Alunos extensionistas da UEPB.

2. Objetivos:

2.1. possibilitar caminhos para o enfrentamento das diversas formas de
pobreza;
2.2. dar visibilidade às experiências extensionistas vivenciadas no âmbito da
universidade e da comunidade;
2.3. promover a ampla reflexão da extensão enquanto lugar de produção do
conhecimento e instância de formação do aluno;
2.4. possibilitar as condições necessárias para a socialização das experiências
de extensão desenvolvidas no âmbito da UEPB;
2.5. contribuir para o fortalecimento da dimensão extensionista do tripé
indissociável, ensino, pesquisa e extensão.

3. Estrutura do Evento:
- mesas redondas;
- comunicação oral;
- oficinas;
- pôsters;
- feira de extensão;
- apresentações culturais.

4. Critérios para submissão de trabalhos:

4.1. Os resumos deverão ser enviados pelo sistema SEMEX de 15 de Agosto
a 17 de Setembro de 2011;
4.2. Os resumos serão julgados pela comissão científica;
4.3. O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado na página do Evento,
a partir do dia 03 de Outubro de 2011;
4.4. Cada inscrito poderá apresentar até 02 (dois) trabalhos, sendo 01 na
modalidade painel e outro na modalidade comunicação oral,
4.5. Cada trabalho poderá contemplar um autor e quatro co-autores além do
coordenador;
4.6. Cada aluno extensionista deverá obrigatoriamente colocar junto aos
autores o nome do coordenador ao qual se vincula o projeto;

5.Critérios para apresentação de comunicação oral:

5.1. cada sessão de comunicação oral terá um coordenador que encaminhará
as apresentações e discussões. Esta deverá ser realizada no período máximo
de 15 minutos, sendo o tempo controlado pelo coordenador de sala, bem como
o encaminhamento das discussões. Sugere-se que as discussões sejam
realizadas no final das apresentações;
5.2. as comunicações orais deverão contemplar atividades extensionistas
devidamente cadastradas na PROEAC e em execução.

6. Áreas Temáticas:

As áreas temáticas do evento serão definidas conforme orientação do Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX):
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Comunicação e Extensão Universitária: Rádios Comunitárias; fotografia;
jornal comunitário; áudio-visual e outros.

2.

Cultura e Extensão Universitária: culturas populares; teatro; arte; lazer a
serviço da comunidade; práticas culturais; história; memória e patrimônio.

3.

Direitos Humanos e Justiça: atendimento às demandas sociais; promoção
de cidadania; assistência jurídica e outros.

4.

Educação e Extensão Universitária: educação ambiental; formação;
inclusão social; esporte e lazer; práticas de ensino; informática e sociedade;
práticas educativas e outros.

5.

Meio Ambiente: a Extensão Universitária e as questões ambientais;
recursos hídricos; resíduos sólidos.

6.

Saúde: assistência à saúde; saúde da família; ações educativas em saúde;
atenção a 3ª idade, infância e juventude; metodologia de intervenção;
farmácia; medicamentos.

7.

Tecnologia

e

Produção:

difusão

e

divulgação

de

conhecimentos

tecnológicos e científicos e processos de produção.
8.

Trabalhos e Extensão Universitária: geração de renda.

7. Normas para Envio de resumos
O Resumo deve ser elaborado de acordo com modelo em anexo.

8. Instruções para elaboração de pôster:
A proposta dos pôsters de extensão caberá ao docente da UEPB,
compondo-se de no máximo cinco estudantes de graduação envolvidos em
programas e/ou projetos de extensão, que apresentarão os resultados,
exercendo também o docente organizador a função de coordenador desta
atividade.
Os pôsters devem ser confeccionados em fonte Times New Roman,
tamanho 24 (mínimo para o texto), o título (fonte 54) deve ser destacado em
negrito, os nomes dos autores e campus de origem (fonte 44) devem vir logo
abaixo do título.
Os pôsters são de responsabilidade dos proponentes e deverão ter as
seguintes dimensões: 1,20m de altura por 0,90m de largura.
As exposições dos pôsters ocorrerão de acordo com a área, local e
horário pré-determinado. As referências, no final, devem seguir as normas da
ABNT para os trabalhos científicos.

9. Inscrição para Oficineiros
Os professores e técnicos administrativos interessados em ministrarem
oficinas durante o evento, deverão enviar propostas com ementas para serem
submetidas a avaliação da comissão científica do evento. Constando na
proposta a descrição de materiais e equipamentos necessários para execução
das atividades. As propostas deverão ser enviadas pelo sistema SEMEX de
15 de Agosto a 05 de Setembro.

9.1. A lista com as oficinas oferecidas serão disponibilizadas no sistema
SEMEX a partir do dia 12 de Setembro e os interessados poderão fazer as
inscrições até o dia 01 de outubro. É necessário, no ato da inscrição das
oficinas que o interessado já esteja inscrito no evento.
9.2. A divulgação da seleção dos inscritos por oficinas será publicada no
dia 07de Outubro de 2011.

10.

Instruções gerais da VI Semana de Extensão da UEPB – 2011:

10.1. O sistema de inscrição é feito por meio eletrônico. Todas as instruções
gerais devem ser lidas para evitar posteriores irregularidades nas inscrições.
10.2. Solicitamos atenção no preenchimento correto de todos os campos de
inscrição, em especial nos campos “área temática”, “nome” e “título do
trabalho” para evitar posteriores problemas quanto à emissão dos certificados.
O preenchimento correto no campo “e-mail” também é de suma importância
para o estabelecimento do vinculo de informações.
10.3. Para submissão do texto do trabalho será necessário anexar o arquivo,
contendo o resumo do trabalho.
10.4. Cada trabalho, além do autor principal, poderá ter, no máximo 5 coautores, incluindo o coordenador (para efeito de emissão de certificados). Será
emitido um certificado por trabalho, contendo o nome do apresentador em
destaque e o(s) nome(s) de co-autor(es) e coordenador.
10.5. As inscrições para comunicação oral e pôsters sendo aprovadas e
comprovadas as presenças (folha de presença) terão direito ao certificado de
participação do evento e bolsa contendo material (lápis, crachá e bloco de
folhas).
10.6. Os resumos constarão nos anais eletrônicos, disponibilizados na página
do evento, como também os mesmos serão confeccionados através da mídia
eletrônica (CD).

11. Comissão Científica:

- Profa. Dra. Maria Aparecida Barbosa Carneiro
- Profa. Ms. Rochane Villarim de Almeida
- Profa. Dra. Maria Lindaci Gomes de Souza
- Prof. Dr. Luis Custódio da Silva

12.

Informações gerais:

- Telefones da PROEAC: (83) 3315-3401 / 3315-3402 / 3315-3403.
- Dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: proeac@uepb.edu.br

ANEXO
(MODELO DE RESUMO )
VI SEMANA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
EXTENSÃO: Caminhos Possíveis para o Enfrentamento das Diversas Formas de
Pobreza

(TÍTULO DO TRABALHO)
(Espaço Duplo)
Primeiro Autor (E-mail)
Primeiro Co-Autor (E-mail)
Segundo Co-Autor (E-mail)
Terceiro Co-Autor (E-mail)
Quarto Co-Autor (E-mail)
Coordenador (E-mail)

INTRODUÇÃO.
O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre a temática
na qual o trabalho está inserido. Destacar a importância do Projeto, programa ou
relato de experiência no cumprimento da função social da Universidade, para com
a sociedade em geral. Identificar o público-alvo beneficiado, assim como local de
execução do projeto, programa ou das experiências.
OBJETIVOS.
Indicar de forma sucinta os principais objetivos a serem atendidos pelo trabalho.
METODOLOGIA.
Indicar as metodologias utilizadas no trabalho para atingir os objetivos propostos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Apresentar os resultados no trabalho e sua discussão em relação ao
conhecimento já disponível. No caso de programas e projetos em andamento
identificar os resultados a serem alcançados. Nos resultados poderão ser
apresentados tabelas, gráficos e outras ilustrações que sejam essenciais à boa
compreensão do texto.
CONCLUSÃO.
Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo trabalho.
PALAVRAS-CHAVE:
- O texto deve ser digitado com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço
simples entre linha, margens superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm, sem
parágrafo, sem referências, sem notas, sem figuras, e deve conter de 250 a 300
palavras.

