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EDITAL PROEC Nº 013/2017  

I ENCONTRO DE EXTENSÃO DA UFERSA 

A Pró-Reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal Rural do 

Semi-árido (PROEC), no uso de suas atribuições, torna público o presente 

Edital contendo as normas referentes à submissão e apresentação de 

trabalhos para o I Encontro de Extensão da Ufersa.  

1. DAS NORMAS GERAIS 

1.1. O I Encontro de Extensão da UFERSA, doravante denominado Evento, 

constitui-se, sobretudo, na apresentação de trabalhos que visem 

compartilhar com a comunidade universitária as ações de extensão, em 

execução ou seus resultados, que estejam vinculados aos programas e 

projetos da PROEC ou a algum órgão de fomento.  

1.2. O Evento será realizado no Campus sede da UFERSA, localizado na 

cidade de Mossoró/RN, nos dias 17 e 18 de outubro de 2017.  

1.3. Os prazos de inscrições e divulgação da programação do Evento estão 

estabelecidos no cronograma constante do item 6 deste edital.  

1.4. O Evento contará somente com apresentações na modalidade pôster, 

conforme descrito no item 4 deste edital.  

2. DO OBJETIVO  

Socializar, integrar e o intercambiar experiências extensionistas em 

execução ou seus resultados com a comunidade universitária da UFERSA.  

 

3. SUBMISSÃO / AVALIAÇÃO DO RESUMO  

3.1. A submissão de trabalho se dará na forma de resumo expandido, 

exclusivamente, na modalidade pôster, conforme estabelecido no 

cronograma constante no item 6 deste Edital.  

3.1.1. Poderá submeter propostas de trabalho qualquer estudante que 

esteja ou esteve vinculado as ações de extensão da PROEC/UFERSA.  
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3.1.2. A submissão de trabalhos deverá ser realizada exclusivamente por 

meio de preenchimento do formulário eletrônico online, disponível no 

link  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfojTAlafvfl2bJ9DDTVH65OVuK6g

OaX6IHptGyq6fsakrLLQ/viewform?usp=sf_link 

3.1.3 O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, três (3) e, no 

máximo, quatro (4) laudas, incluindo texto, tabelas e/ou figuras, 

conforme formatação indicada no Anexo I. 

3.1.4. Os arquivos do resumo expandido deverão estar em formato pdf, 

identificado com o nome do(a) extensionista (Exemplo: 

JoaoMiguelNunes.pdf).  

3.1.5. Serão aceitos, apenas, DOIS resumos expandidos por inscrição, 

sendo um como autor e outro como coautor.  

3.1.6. Serão aceitos, no máximo, três autores por trabalho, sendo um 

como autor e dois como coautores. 

3.1.7. Todo trabalho deve conter um(a) professor(a) ou técnico 

administrativo com nível superior como orientador(a), podendo esse 

participar de vários trabalhos. 

3.2. Os resumos publicados nos anais do evento são de responsabilidade 

exclusiva de seus autores.  

3.3. A submissão do resumo implica o conhecimento e a aceitação das 

obrigações previstas neste Edital.  

3.4. O período da submissão dos resumos obedecerá ao cronograma 

apresentado no item 6 deste Edital.  

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

4.1. Os trabalhos devem ser apresentados pelo autor(a) ou coautor(a) do 

trabalho.  

4.2. Os pôsteres deverão ser apresentados de acordo com os modelos 

disponibilizados no anexo II deste edital. 

4.2.1. Devem ser confeccionados com dimensões máximas de 84,1 cm de 

largura, com 118,9 cm de altura (A-1).  

4.2.2 A confecção do material utilizado para apresentação dos trabalhos 

ficará sob responsabilidade, exclusiva, do(a)s autore(a)s. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfojTAlafvfl2bJ9DDTVH65OVuK6gOaX6IHptGyq6fsakrLLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfojTAlafvfl2bJ9DDTVH65OVuK6gOaX6IHptGyq6fsakrLLQ/viewform?usp=sf_link
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4.2.3. Os trabalhos deverão conter, obrigatoriamente, a logomarca do 

evento, da PROEC e da UFERSA, e de outras agências de fomento, quando 

for o caso.  

4.3. Os trabalhos serão agrupados, sempre que possível, em áreas de 

conhecimento afins, com o intuito de integrar extensionistas e 

pesquisadores.  

4.4. Cabe ao apresentador(a)/autor(a) estar munido do pôster no horário 

e local indicados na programação do Evento.  

5. DA CERTIFICAÇÃO 

5.1. Só serão certificados os trabalhos efetivamente apresentados no 

Evento. 

5.2. Os expositores deverão estar à disposição para apresentação dos 

pôsteres no dia 17/10/17, das 17h às 18h30. 

6. CRONOGRAMA 

6.1. Liberação do Edital: 06/09/2017.  

6.2. Submissão dos resumos expandidos: 06/09/2017 a 30/09/2017.  

6.3. Divulgação online da listagem de trabalhos a serem apresentados na 

modalidade pôster: até 05/10/2017.  

6.5. Realização do Evento: 17 e 18/10/2017.  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Cientifica do 

Evento, ou, quando for o caso, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 

UFERSA.  

7.2. Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-

mail proec@ufersa.edu.br 

Mossoró, 06 de setembro de 2017. 

 

Rodrigo Sérgio F. de Moura 

Pró-reitor de Extensão e Cultura 
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Anexo I  

 

MODELO – RESUMO EXPANDIDO 

 

TÍTULO  

(Área Temática) 

 

TÍTULO (EM CAIXA ALTA E NEGRITO) 

(Fonte 14, Times New Roman, negrito, centralizado. O resumo deve conter de 3 a 4 páginas) 

 

Autor(a)
1
 

Autor(a)
2
 

Autor(a)
3
 

Orientador(a)
4
 

 (Fonte 12, alinhado à esquerda, nomes completos.  

Nota de rodapé com filiação dos autores, instituição, e-mail, fonte 10) 

 

 

1. Introdução 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Metodologia 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

3. Resultados 

                                                           
1 

 
 Filiação do autor, instituição, e-mail.  

2 

 
 Filiação do autor, instituição, e-mail. 

3
  

4        Professor(a) do departamento X da Universidade Federal Rural do Semiárido, e-mail. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Figuras e Tabelas 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Considerações finais  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

6. Palavras-chave ( palavra 1. palavra 2. palavra3) 

 

7. Referências 

 

As referências devem seguir as normas vigentes na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

(NBR 6023). 
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Anexo II - Modelo do banner 

 


