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EDITAL nº 10/2017 – PROEX 
 

5O ENCONTRO DE INICIAÇÃO À EXTENSÃO DA UFS 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) informa que estão abertas as inscrições para 
submissão de resumos para o 5o Encontro de Iniciação à Extensão (5º EIX), que 
acontecerá no período de 20 a 24 de novembro de 2017. 

1 – DO OBJETIVO 

O 5o Encontro de Iniciação à Extensão - EIX tem por objetivo o resgate da valorização das 
atividades de extensão, realizadas no ano de 2017, e para tal oferecer uma nova 
perspectiva na apresentação do seu projeto. O coordenador poderá optar pela forma 
mais viável que valorize a apresentação da ação desenvolvida no seu projeto: 
comunicação oral, banner, mesas demonstrativas, exposições, aula(s) demonstrativa(s). 

2 – DO PÚBLICO-ALVO: 

Poderão submeter trabalhos os alunos de graduação Bolsistas ou Voluntários 
participantes do Programa de Iniciação à Extensão (PIBIX), do PROEXT e de projetos de 
fluxo contínuo, que possuam Planos de Trabalho registrados no SIGAA e em execução em 
2017. 

3 – DAS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

O apresentador deverá informar no questionário de inscrição on-line, a 1ª e a 2ª opção de 
modalidade de apresentação, entre: comunicação oral, banner, mesas demonstrativas, 
exposições, aula(s) demonstrativa(s). 

Entende-se como: 

Comunicação oral: apresentação oral de 15 minutos, sendo reservado neste tempo, 10 
minutos para o apresentador e 5 minutos para esclarecimento de dúvidas, sob a forma de 
perguntas e respostas; 

Banner: é um trabalho disposto graficamente (impresso ou digital), informando ao leitor 
sobre o assunto abordado, objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Haverá 
disponibilidade de suporte para banner impresso e projetores para o banner digital a 
depender do número de inscritos nesta modalidade. 

Aula demonstrativa: apresentação oral com demonstração prática do assunto; 
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Mesa demonstrativa: apresentação de modelos, instrumental, manipulação e/ou teste 
de materiais, computação gráfica, softwares e demonstração de técnicas; 

Exposição: exibição pública de produção artística, industrial, técnica, científica etc. 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para apresentação dos trabalhos serão realizadas no período de 07 a 28 de 
agosto de 2017, exclusivamente, pela internet acessando o endereço 
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/submissaoTrabalhoEvento. 

O participante deverá identificar a sessão temática do seu trabalho, lembrando que deve 
ser a mesma área temática em que o projeto que participa está inserido, em caso de 
dúvida confirmar com o coordenador do seu projeto. As sessões são: Comunicação, 
Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e 
Produção, e Trabalho, como também a modalidade de apresentação do trabalho definida 
em: comunicação oral, banner, mesas demonstrativas, exposições, aula(s) 
demonstrativa(s) e, enquadrada em uma das seguintes orientações: 

Para submissão de trabalhos na modalidade Comunicação Oral e Banner: 

1. Submissão apenas pelo aluno bolsista (autor) de todo o projeto vinculando os demais 
participantes, com planos de trabalhos cadastrados no SIGAA, como coautores; 

2. Submissão do projeto por aluno bolsista e/ou aluno voluntário, limitada a 03 (três) 
inscrições, que deve explanar sobre o projeto com relatos diferentes, mas 
complementares em relação aos objetivos. Neste caso, os títulos das apresentações 
devem ser diferentes para que sejam certificadas e vinculados como coautores, os demais 
participantes com planos de trabalhos cadastrados no SIGAA; 

3. Projetos vinculados ao Edital MEC-SESU-PROEXT devem ser apresentados por um 
único bolsista, com a forma de apresentação definida pelo coordenador e a vinculação 
dos demais discentes bolsistas como coautores; 

4. Projetos de fluxo contínuo com vínculo apenas de voluntários apresentarão os seus 
projetos com relatos diferentes, mas complementares, limitado a 03 (três) inscrições. 
Neste caso, os títulos das apresentações devem ser diferentes para que sejam 
certificados e vinculados como coautores, os demais participantes com planos de 
trabalhos cadastrados no SIGAA; 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/submissaoTrabalhoEvento
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5. Para ações desenvolvidas pelas Ligas Acadêmicas devem cadastrar no edital uma 
apresentação sobre o resumo do conjunto das atividades da liga no ano de 2017, com a 
seguinte denominação: SIGLA (nome da Liga)-Ação 2017. Ex.: LITRAUMA-Ação 2017. 

Para submissão de trabalhos nas demais modalidades (mesas demonstrativas, 
exposições, aula(s) demonstrativa(s)): 

1. Submissão apenas de um resumo para todo o projeto vinculando os demais 
participantes como autores; 

A PROEX publicará até 11/09/2017, a relação preliminar dos trabalhos com a modalidade 
de apresentação aprovados, condicionada às condições necessárias em função do 
número de solicitações e recursos disponíveis. 

5 – DA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

É obrigatória a submissão de resumo para todos os trabalhos que serão apresentados no 
5º EIX. Os resumos serão submetidos em campo próprio que deverá ser preenchido no 
formulário de inscrição on-line, dentro do prazo e de acordo com as normas estabelecidas 
neste edital, e seguir as seguintes etapas: 

i) Ao acessar o ambiente de inscrição de submissão de trabalho no link: 
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/submissaoTrabalhoEvent
o; 

ii) A seguir deverá informar o e-mail e senha cadastrado no ambiente de 
participação de ações de extensão. Caso ainda não possua o cadastro deverá 
clicar link “Ainda não possuo cadastro!” e realizar o cadastro para acesso à 
inscrição em cursos e eventos de extensão; 

iii) Após acessar o sistema de inscrição, o participante deverá clicar no menu 
Submissões de Trabalhos e em seguida clicar em Realizar nova Submissão; 

iv) A próxima tela o participante deverá localizar o evento 5º Encontro de 
Iniciação a Extensão e clicar no ícone verde situado ao lado do período do 
evento; 

v) Neste momento o participante preencherá as informações referentes aos 
dados do trabalho: 

1. Título do Trabalho: deve apresentar texto em letras maiúsculas com, no 
máximo, 200 (duzentos) caracteres. NÃO INSERIR o TÍTULO do trabalho 
nem os AUTORES/ORIENTADOR no resumo; 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/submissaoTrabalhoEvento
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/submissaoTrabalhoEvento
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2. Resumo: 

 Deverá conter um mínimo de 1500 (mil e quinhentos) e um máximo 
de 3000 (três mil) caracteres; 

 Quanto a estrutura do resumo - Deverá ser escrito, em parágrafo 
único, de maneira clara e objetiva, contendo: Introdução: descrição 
geral correspondente ao programa/projeto/atividade na área de 
extensão, com definição dos seus principais objetivos e a 
justificativa da importância da intervenção; Abordagem 
metodológica: descrever os procedimentos metodológicos, 
evidenciando como se processaram as etapas de intervenção na 
sociedade; Resultados: descrever os principais resultados 
alcançados; Considerações finais: apresentar as principais 
conclusões, relacionando os objetivos propostos ao impacto social 
alcançado com o desenvolvimento do projeto; Estes termos 
(Introdução, Abordagem Metodológica, Resultados e 
Considerações Finais) não deverão ser incluídos no resumo; Não 
deverá conter gráficos, tabelas, desenhos e citações bibliográficas; 

 A revisão gramatical completa do texto é de inteira 
responsabilidade do coordenador do projeto e dos demais 
autor(es); 

3. Palavras-chave; 
4. Forma de apresentação: Atenção: Neste campo TODOS os participantes 

devem escolher a opção “Outros” e informar a 1ª e 2ª opção da 
modalidade de apresentação no questionário que será aplicado na parte 
final da submissão. 

5. Sessão temática. 
vi) No próximo passo o aluno deverá informar os participantes do trabalho, 

ressaltando que cada resumo só poderá conter até 06 (seis) membros, 
incluindo autor, orientador e coautores; 

vii) A seguir o participante deverá anexar o seu resumo em formato (pdf ou docx); 

viii) Na próxima tela o participante deverá, obrigatoriamente, preencher o 
questionário e em seguida clicar no botão Submeter. 

6 - CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Todos os trabalhos serão certificados. 

Serão classificados os melhores projetos, desenvolvidos em 2017, por área temática de 
acordo com os critérios estabelecidos na ficha de avaliação de atividade de extensão 
anexa. 
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VIII – CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Período de inscrição dos trabalhos: 07/08/2017 a 28/08/2017 

Relação preliminar dos trabalhos com a modalidade 
de apresentação aprovados 

11/09/2017 

Dias, horários e locais de apresentação dos 
trabalhos  

09/10/2017 

Período de apresentação 21/11/2017 a 23/11/2017 

Sessão de encerramento e divulgação dos melhores 
projetos de iniciação à extensão 

24/11/2017 

IV – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão. 

Para informações adicionais enviar e-mail para o endereço eletrônico: eixufs@gmail.com, 
ou por telefone: 3194-6582/6421/6418. 

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 04 de agosto de 2017. 

Alaíde Hermínia de Aguiar Oliveira 
Pró-Reitora de Extensão 
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ANEXO I 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

 
Nome do projeto:  
Nome do Coordenador(a):  
Área Temática:  
Área do Conhecimento:  

Avaliação: 
1. Relevância e impacto social (relação do projeto com a comunidade/evidência de 

indicadores de impacto) 

Nota: (0 a 10)  Peso: 2 

 

2. Impacto na formação do aluno (contribuição do projeto para a formação 
acadêmica do aluno/foi apresentada a relação ou articulação com componente 
curricular ou projeto pedagógico do curso) 

Nota: (0 a 10)  Peso: 2 

 
3. Participação da comunidade (foi apresentada evidência do envolvimento da 

comunidade com as ações desenvolvidas) 

Nota: (0 a 10)  Peso: 2 

 

4. Indissociabilidade (o projeto evidenciou a relação da ação de extensão com as 
atividades de ensino e pesquisa) 

Nota: (0 a 10)  Peso: 2 

 

5. Interdisciplinaridade (relação do projeto com diferentes áreas do 
conhecimento/evidência de participação de alunos ou professores de outros 
cursos/núcleos/departamentos/Campi) 

Nota: (0 a 10)  Peso: 1 

 

Nome do avaliador: ___________________________________________ 


