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PROJETO DO III SALÃO DE EXTENSÃO DA UFOPA 

 

1 APRESENTAÇÃO 

A VI Jornada Acadêmica Ufopa tem o objetivo de promover o intercâmbio científico e 

cultural da comunidade acadêmica e externa, compreendendo seminários, palestras, 

exposição de pôsteres, minicursos e intervenções culturais, que se organizam conforme as 

características e necessidades da universidade, no que diz respeito a indissociabilidade do 

ensino-pesquisa-extensão. Este tipo de evento é fundamental no momento em que a 

universidade está empenhada em incentivar e valorizar a produção do conhecimento. 

Este ano a Jornada Acadêmica compreenderá 3 eventos: O V Seminário de 

Graduação, o VII Seminário de Iniciação Científica e o III Salão de Extensão. 

Poderão participar do evento docentes, técnicos administrativos em educação e 

discentes da graduação e da pós-graduação da Ufopa ou de outras instituições de ensino, 

bem como a comunidade em geral. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site 

http://www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017, conforme o cronograma definido neste 

projeto. 

 

2 OBJETIVOS 

• Congregar os diversos segmentos que compõem a universidade em torno de debates 

e atividades relacionadas à graduação; 

• Divulgar à comunidade interna e externa à Ufopa os resultados das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por docentes, discentes e técnicos 

administrativos em educação da Ufopa e de outras instituições de ensino superior da 

região; 

• Ampliar os laços de cooperação e de mútuo conhecimento com a sociedade da região 

Oeste do Pará; 

http://www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017
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• Realizar debates e fomentar estudos sobre temas relevantes para o desenvolvimento 

social, econômico e artístico-cultural do Oeste do Pará. 

• Aprofundar o relacionamento entre as diversas instâncias pedagógicas, de forma a 

avançar na qualidade da educação na região Oeste do Pará. 

 

3 SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Membros da comunidade acadêmica da Ufopa e de outras instituções da região 

poderão submeter trabalhos para apresentação na VI Jornada Acadêmica da Ufopa. 

Os trabalhos deverão ser submetidos em forma de resumo simples, contendo no 

mínimo 300 e no máximo 400 palavras, diretamente no formulário a ser disponibilizado no 

sítio www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017, conforme cronograma previsto neste projeto. 

Todos os resumos aceitos e apresentados serão publicados nos Anais da VI Jornada 

Acadêmica da Ufopa.  

A Apresentação dos trabalhos será realizada de acordo com as normas de cada 

evento: 

• Bolsistas Pibic, Pibic-EM e Pibit deverão atentar-se às normas específicas do VII 

Seminário de Iniciação Científica; 

•  Bolsistas Pibex e Proext deverão seguir as normas estabelecidas para o III Salão 

de Extensão (item 8); 

• Demais autores seguirão as regras do V Seminário de Graduação. 

 

4 MINICURSOS 

Conforme cronograma definido neste projeto, a comunidade acadêmica e externa 

poderá propor minicursos para compor a programação da VI Jornada Acadêmica da Ufopa. A 

submissão das propostas será realizada exclusivamente pelo site 

www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017. As propostas submetidas serão apreciadas por 
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uma comissão formada por servidores da Procce e da Proen, que será responsável pela 

seleção das propostas, conforme os seguintes critérios: 

No momento da inscrição na Jornada Acadêmica, os interessados poderão também se 

inscrever nos minicursos ofertados, com vagas limitadas. Cada participante poderá se 

inscrever em até duas atividades, desde que haja compatibilidade de horário entre elas. 

 

5 DISCENTES VOLUNTÁRIOS 

Discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação e de pós-graduação 

da Ufopa poderão se inscrever como voluntários para compor a equipe de apoio às atividades 

realizadas antes e durante a VI Jornada Acadêmica da Ufopa. Os voluntários receberão 

orientações sobre as atividades de sua responsabilidade em reuniões com a Comissão 

Organizadora do evento, que serão divulgadas posteriormente no site do evento. As 

inscrições de discentes voluntários serão realizadas via internet, por meio do preenchimento 

do formulário de inscrição, disponível em http://www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017/.  

6 CERTIFICADOS 

Farão jus ao certificado, os autores dos trabalhos apresentados, os participantes e 

ministrantes dos minicursos e os participantes da programação geral do evento, além dos 

discentes voluntários devidamente inscritos que apoiarem a execução do Salão. Os 

certificados estarão disponíveis logo após a realização da VI Jornada Acadêmica, por meio do 

site do evento: www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017 

 

 

 

 

http://www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017/
http://www.ufopa.edu.br/jornadaacademica2017
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7 PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR DO EVENTO 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES LOCAL 

11/09/2017 
Segunda-

Feira 

08h às 12h 
14hàs 18h 

• Exposição dos resultados dos planos de trabalho 
do Pibex/Proext 2016/2017 em forma de pôster 

• Exposição de projetos de extensão da Ufopa 
• Exposição de parceiros externos 

Auditório Pérola, anexo à 
unidade Amazônia 

18h30h 

• Apresentação cultural 
• Mesa de abertura com administração superior da 

Ufopa 
• Mesa redonda sobre Indissociabilidade Ensino-

Pesquisa-Extensão com Prof.s convidados de 
outras IES 

Auditório da unidade Tapajós 

12/09/2017 
Terça-Feira 

08h às 12h 
14h às 18h 

• Minicursos A definir 

13/09/2017 
Quarta-

Feira 

08h às 12h 
14h às 18h 
18h às 21h 

• Programação dos Institutos (a ser detalhada) A definir 

14/09/2017 
Quinta-
Feira 

08h30 às 11h40 

14h as 17h30 

• Seminário de Iniciação Científica – Pibic e 

• Seminário de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – Pibiti 

• Apresentação de pôsteres do V Seminário de 

Graduação 

A definir 

15/09/2017 
Sexta-Feira 

08h30 às 11h40 

14h as 17h30 

• Seminário de Iniciação Científica – Pibic e 

• Seminário de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – Pibiti 

A definir 

16/09/2017 
Sábado 

08h30 as 11h40 

• Seminário de Iniciação Científica – Pibic e 

• Seminário de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – Pibiti e 

• Seminário de Iniciação Científica do Ensino 

Médio – Pibic-EM 

A definir 

17h 

• Premiação melhores trabalhos Pibex 

• Premiação melhores trabalhos Pibic 

• Encerramento 

• Coffee break 

A definir 
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8 III SALÃO DE EXTENSÃO  

8.1.1 Apresentação 

O Salão de Extensão é um evento institucional de extensão universitária que visa 

agregar e socializar conhecimentos para a comunidade acadêmica e externa por meio da 

divulgação das diversas atividades extensionistas que vêm sendo realizadas pela Ufopa e 

outras instituições da região. 

 

8.1.2 Objetivos  

 Divulgar à comunidade interna e externa à Ufopa os resultados das atividades de 

extensão desenvolvidas por docentes, discentes e técnicos administrativos em educação da 

universidade; 

 Avaliar os resultados das atividades de extensão apoiadas pela Procce; 

 Incentivar o debate e a troca de saberes e experiências entre a comunidade 

acadêmica e externa; 

 Ampliar a interação da comunidade externa com universidade por meio de ações e 

serviços de extensão; 

 Consolidar laços de cooperação e de mútuo conhecimento com a sociedade da região 

Oeste do Pará. 

 

8.1.3 Submissão de trabalhos 

A submissão de resumo para apresentação de trabalho no III Salão de Extensão da 

Ufopa é obrigatória para os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – 

Pibex/Ufopa com planos de trabalho selecionados por meio dos Editais Procce nº 002 e 

008/2016 e facultada aos bolsistas dos programas/projetos contemplados no Edital 2016 do 

Proext/Sesu/Mec. 
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Os demais trabalhos de extensão universitária que não foram desenvolvidos com o 

apoio dos editais de bolsas mencionados deverão ser submetidos ao V Seminário de 

Graduação, também realizado no âmbito da Jornada Acadêmica. 

As normas para submissão de trabalhos estão definidas no item 3 deste projeto. 

No momento da submissão do resumo, o discente deverá informar uma das Linhas 

temáticas de extensão estabelecidas a partir das áreas temáticas previstas na Política 

Nacional de Extensão Universitária, conforme os Editais Procce nº 002 e 008/2016: 

a) Ciências agrárias; 
b) Comunicação; 
c) Cultura e arte; 
d) Desenvolvimento rural; 
e) Desenvolvimento urbano; 
f) Direitos humanos e justiça; 
g) Educação; 
h) Empreendedorismo; 
i) Esporte e lazer; 
j) Fármacos; 
k) Formação de docentes; 
l) Línguas e Dialetos; 
m)  Meio ambiente; 
n) Patrimônio cultural; 
o) Pesca e aquicultura; 
p) Promoção da saúde; 
q) Tecnologia e produção; 
r) Trabalho e renda. 

 

8.1.4 Apresentação de trabalhos 

Os resumos submetidos poderão ser apresentados em duas modalidades: Pôster ou 

Mostra Interativa+Pôster, conforme orientações a seguir: 

 

a) Pôster: Deverá ser impresso em papel, ou lona, ou outro material que os autores achem 

conveniente, desde que respeitem a dimensão de 90 cm de largura e 120 cm de altura, com 

cordão para pendurar. Recomenda-se a utilização de pouco texto e o máximo de fotos e 

outros recursos gráficos, devidamente citados e em sintonia com trabalho. O texto do painel 
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deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Deverão constar no pôster os 

seguintes itens: 

 Título idêntico ao do resumo submetido; 

 Nome dos autores e respectivas unidades acadêmicas; 

 Introdução ou apresentação, Objetivos, Procedimentos Metodológicos, Resultados e 

Discussão, Conclusões e Referências Bibliográficas. 

 Instituições de fomento: Pibex/Ufopa ou Proext/Sesu/Mec. É um dos compromissos 

do bolsista fazer referência à sua bolsa nas publicações e trabalhos apresentados oriundos 

das atividades desenvolvidas no plano e trabalho ao qual está ou esteve vinculado. 

 

b) Mostra Interativa + Pôster: Esta modalidade destina-se à exposição de produtos e/ou à 

realização de atividades interativas que permitam a melhor visualização do trabalho 

desenvolvido e das metodologias utilizadas durante a ação de extensão. Além da exposição 

de produtos e/ou realização de atividades, a mostra deve, obrigatoriamente, incluir um pôster 

impresso, produzido conforme as orientações da alínea a) deste subitem 8.1.4. 

 

8.1.5 Avaliação de trabalhos 

Cada resumo submetido será analisado por dois avaliadores ad hoc e pontuado de 

acordo com os critérios elencados na alínea a). Independente da pontuação atribuída ao 

resumo, o trabalho será aceito para apresentação no evento, uma vez que é obrigatória a 

apresentação dos resultados dos planos de trabalho contemplados com bolsa. 

 

a) Resumo simples: 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1. Diretrizes da 
Extensão 

Público atendido; participação da comunidade; relevância 
social. 

20 

2. Redação Coerência, coesão e ortografia. 20 
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3. Objetivos e 
procedimentos 
metodológicos 

Clareza dos objetivos e dos procedimentos realizados no 
desenvolvimento das atividades de extensão. 

30 

4. Resultados 
Resultados alcançados; indicação da apropriação de 
conhecimentos por parte da comunidade atendida. 

30 

 

A programação de apresentação dos trabalhos submetidos será divulgada conforme o 

cronograma previsto no subitem 8.1.7. A apresentação será avaliada in loco por dois 

servidores da instituição, conforme critérios definidos na alínea b). 

 

b) apresentação do trabalho (pôster ou mostra interativa+pôster) 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1. Qualidade da 
apresentação 

Domínio do assunto; consistência e clareza da 
apresentação. 

30 

2. Objetivos e Métodos 
Apresentação dos objetivos da atividade; coerência na 

exposição dos meios utilizados e das etapas seguidas para 
o desenvolvimento da atividade de extensão. 

30 

3. Resultados/produtos 
Apresentação dos objetivos alcançados; número de pessoas 

atendidas; reflexão crítica dos resultados e produtos da 
atividade realizada. 

30 

4. Respostas Domínio do assunto nas respostas às arguições. 10 

 

Tanto a nota do resumo expandido quanto a da apresentação do trabalho será obtida 

a partir da somatória das pontuações atribuídas aos quatro critérios avaliativos, considerando 

a média da pontuação conferida pelos dois avaliadores. Para obtenção da nota final do 

trabalho será calculada a média aritmética obtida entre a pontuação do resumo expandido e 

da apresentação do trabalho. 

Os três trabalhos com maior pontuação receberão um certificado de Menção Honrosa 

na cerimônia de encerramento da VI Jornada Acadêmica. 
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Após a realização do evento, considerando as observações realizadas no resumo e 

na apresentação do trabalho, o discente deverá realizar as alterações necessárias no resumo 

por meio do site do evento, conforme cronograma previsto neste projeto. 

 

8.1.6 Exposição de projetos de extensão da Ufopa e parceiros externos 

Conforme cronograma previsto neste projeto, será aberta no site da Ufopa 

(www.ufopa.edu.br) uma chamada para os projetos de extensão da instituição e para os 

parceiros externos que desejem expor suas atividades e oferecer serviços à comunidade 

acadêmica e à sociedade em geral durante o III Salão de Extensão. 

 

8.1.7 Cronograma específico do III Salão de Extensão 

ATIVIDADE 
DATA OU 
PERÍODO 

HORÁRIO LOCAL 

Submissão de resumos para o III Salão de 
Extensão 

14 a 18/08/2017 
Até as 

23h59min. 
Site do evento 

Avaliação dos resumos 
21/08/2017 a 
01/09/2017 

Não se aplica Site do evento 

Divulgação da programação de 
apresentação de trabalhos 

04/09/2017 Não se aplica Site do evento 

Chamada para exposição de projetos da 
Ufopa 

24 a 28/07/2017 
Até as 

23h59min 
Site do evento 

Chamada para participação de parceiros 
externos 

31/07 a 04/08/2017 
Até as 

23h59min 
Site do evento 

Apresentação dos trabalhos em forma de 
pôster 

11/09/2017 
08h às 12h 
14h às 18h 

Auditório Pérola - 
Anexo à Unidade 

Amazônia 

Exposição de projetos de extensão da 

Ufopa e parceiros externos 11/09/2017 
08h às 12h 
14h às 18h 

Auditório Pérola - 
Anexo à Unidade 

Amazônia 

Premiação dos melhores trabalhos 16/09/2017 17h 
Auditório 
Tapajós - 

Campus Tapajós 

Período para submissão dos resumos 
corrigidos conforme solicitado pelos 

avaliadores 
16 a 22/09/2017  Até as 18h Site do evento 
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Santarém, 29 de junho de 2016. 

 

 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA DA VI JORNADA ACADÊMICA DA UFOPA 


