
IV MOSTRA DE EXTENSÃO
Prezados coordenadores de programas e projetos de extensão do
campus de Governador Valadares;

A Pró-Reitoria de Extensão e a Coordenação Acadêmica do campus
de  Governador  Valadares  realizam a  IV  Mostra  de  Extensão,  no
âmbito da IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFJF GV
(IV  SCTS-GV)  que  ocorre  entre  os  dias  29  de  outubro  a   01  de
novembro.  As  atividades  da  IV  Mostra  de  Extensão  serão
desenvolvidas no dia 30 de outubro.

Na IV Mostra de Ações de Extensão da UFJF teremos a oportunidade
de apresentar para a comunidade interna e externa as iniciativas
extensionistas que realizamos. Sendo assim, convocamos todos os
coordenadores de programas e projetos de extensão a participarem
do  evento  apresentando  o  trabalho  de  extensão  que  foi
desenvolvido no ano de 2018 (sendo encerrados até ano de 2020).
Lembramos a todos que a participação em eventos promovidos pela
PROEX  é  obrigatória,  conforme  previsto  nos  editais  09/2017,
03/2018, 05/2018, 10/2019, 01/2019, 02/2019 e seu atendimento é
condição para participação em futuros editais de extensão.

Apresentamos abaixo algumas informações importantes:

l Quanto às apresentações/avaliações dos pôsteres:

1. Envio dos trabalhos:

O arquivo com os trabalhos devem ser enviados para o e-mail
mostraextensao.gv@gmail.com no período de 9 a 23/09/2019
em dois formatos, sendo eles docx. e pdf. No assunto do e-
mail deverá constar “Submissão de Resumo para a IV Mostra
de Extensão” e no corpo do e-mail indique o título da ação de
extensão a que se refere o resumo e o nome do coordenador.
O nome do arquivo deve ser o Título do Projeto de Extensão.



  A estrutura do arquivo a ser seguida é:

Título  da  ação  de
extensão

o  mesmo  de  registro  na  PROEX  (fonte
Arial 12, centralizado, negrito)

Equipe destacar  a  função  de  cada  membro  na
equipe, se coordenador ou bolsista (fonte
Arial 11, alinhado à direita)

Área  temática  da
extensão

destacar a área de registro do programa
ou  projeto  na  PROEX,  a  saber:
comunicação; cultura; direitos humanos e
justiça; educação; meio ambiente; saúde;
tecnologia  e  produção;  trabalho  (fonte
Arial 11, alinhado à esquerda).

Unidade acadêmica/
setor

a  mesma  de  registro  do  programa  ou
projeto  na  PROEX  (fonte  Arial  11,
alinhado à esquerda).

Resumo Devem ter entre 2000 e 2500 caracteres
(com  espaço).  Informações  necessárias
que  devem  estar  contidas  no  resumo:
beneficiários  da  ação;  objetivo;
metodologia  utilizada  e  resultados
alcançados (fonte Arial 12, espaçamento
simples, justificado)

Palavras-chave de três a cinco palavras que sintetizem o
objeto  do  trabalho  (fonte  Arial  12,
alinhado à esquerda)

A  formatação  da  página  de  envio  deve  seguir  o  seguinte
padrão: A4; margens superior e esquerda em 3 cm; margens
inferior e direita em 2 cm.

O modelo de arquivo  está disponível na página do evento de
modo a facilitar o trabalho dos coordenadores para envio.

Tais dados irão compor o pôster, de dimensão de 90cm X 100
cm,  que  deverá  ser  apresentado  na  IV  Mostra  no  dia
30/10/2019,  na  Unipac,  em  horário  a  ser  divulgado
posteriormente. 

A formatação das informações nos pôsteres é de livre escolha
da equipe do projeto,  desde que estejam contidas  todas as
informações acima especificadas. 



2. Apresentação dos pôsteres durante a Mostra:
Os  pôsteres  serão  apresentados  por  pelo  menos  um  dos
membros que compuseram a equipe executora do projeto (que
podem ser bolsistas,  voluntários,  coordenadores  e/ou outros
membros da equipe). O responsável pela apresentação deverá
ficar  disponível  durante  todo  o  período  de  apresentação
especificado.

3. Inscrições na Mostra:
No período de 23/09/2019 a 14/10/2019 estarão abertas  as
inscrições para a Mostra (tanto para o público interno quanto
para  o  público  externo)  em  link  a  ser  divulgado
posteriormente.

Todos os membros que forem apresentar o trabalho no dia da
Mostra  deverão  informar  no  ato  da  inscrição.  Os  demais
membros que forem participar da Mostra, mas que não irão
apresentar o trabalho devem também se inscrever, inclusive
os coordenadores.

4. Avaliação dos trabalhos e premiação:
Os  trabalhos  serão  avaliados  por  uma  Comissão  Específica
definida pela comissão organizadora UFJFGV,  levando-se em
conta  as  informações  destacadas  no  pôster e  demais
informações  obtidas  oralmente  junto  aos apresentadores  de
cada equipe. 

A premiação será feita por área temática da extensão; com
uma premiação a ser concedida por área.

l Quanto a outras formas de socialização dos trabalhos de
extensão:

Dado o caráter da extensão,  os trabalhos podem também ser
apresentados através de instalações artístico-pedagógicas, rodas
de  conversa  e  oficinas.  Entendemos  que  este  é  um oportuno
momento  de  compartilhar  com  a  comunidade  acadêmica  as
construções  e  aprendizados  gerados  nas  experiências
extensionistas do último ano.  Abaixo uma breve descrição das
duas modalidades:

Instalações  artístico-pedagógicas: os  projetos  podem criar
espaços  de  sensibilização  e  interação  com  o  público  para
socialização de informações e intercâmbio de experiências por
meio da montagem de estandes, exposição de pôsteres e outros
materiais  dos  projetos,  panfletagem,  rodas  de  conversa,
representações  teatrais,  músicas  e  outras  formas  de



manifestações  artísticas  e  estratégias  pedagógicas  lúdicas  e
participativas. 

Oficinas:  a equipe do projeto  de  extensão pode se inscrever
para propor e coordenar oficinas como forma de socialização de
conhecimentos  e  práticas  relevantes  nas  atividades
desenvolvidas  em  seus  projetos  ou  ainda  trazer  um de  seus
parceiros para ministrar a oficina (carga horária: 2 horas).
Sendo assim, estamos levantando a demanda dos projetos em
propor e realizar instalações artístico-pedagógicas e/ou oficinas
durante a Mostra. Aos coordenadores de programas e/ou projetos
que tenham interesse solicitamos que preencham a planilha no
link https://forms.gle/FfCp6aMTxn42Zry96  até o dia 23/09/2019.

As informações requisitadas na planilha são: Nome do programa
e/ou projeto; Coordenador(a); Rodas de conversa (Título, Número
de  Vagas,  Recursos  Necessários);  Oficina  (Título,  Número  de
Vagas,  Recursos  Necessários);  Instalação  artístico-pedagógica
(Título,  Número de Vagas, Recursos Necessários);  Observações
(que se façam necessárias).

As  rodas  de  conversa,  instalações  artístico-pedagógicas  e  as
oficinas  poderão  acontecer  em  dois  períodos:  matutino  e
vespertino. Caso o projeto tenha preferência por algum dos dois
turnos  gentileza  especificar  no  campo  de  Observações  da
planilha.

Quaisquer dúvidas que tenham ficado ou ainda sugestões podem
ser enviadas para o e-mail mostraextensao.gv@gmail.com com o
assunto  do  e-mail  “Dúvidas/Sugestões  sobre  a  IV  Mostra  de
Extensão”.

Comissão Organizadora da IV Mostra de Extensão da UFJF GV

https://forms.gle/FfCp6aMTxn42Zry96

