UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO
DIRETORIA DE EXTENSÃO
EDITAL PROCCE Nº 005/2015
I SALÃO DE EXTENSÃO DA UFOPA
A Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE) da Universidade Federal do
Oeste do Pará (UFOPA), por meio da Diretoria de Extensão, torna públicas as normas para participação
no I Salão de Extensão da UFOPA, a ser realizado nos dias 9 e 10 de dezembro, com o tema: “Extensão
Universitária na Amazônia: desafios e perspectivas”.

1. APRESENTAÇÃO
O Salão de Extensão da UFOPA é um evento de extensão universitária que visa agregar
conhecimento para a comunidade acadêmica e externa por meio da divulgação das diversas atividades
extensionistas que vêm sendo realizadas na UFOPA com o apoio da PROCCE e de diversos segmentos
da sociedade.

2. OBJETIVOS DO SALÃO DE EXTENSÃO
 Divulgar à comunidade interna e externa à UFOPA os resultados das atividades de extensão
desenvolvidas por docentes, discentes e técnicos administrativos em educação da UFOPA;
 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 participação da comunidade externa na 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.

3. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
Poderão participar do I Salão de Extensão da UFOPA discentes de graduação e de pósgraduação da UFOPA ou de outras instituições de ensino, bem como a comunidade em geral. Para
participar do evento não será necessário realizar inscrição, exceto para os discentes que irão apresentar
trabalhos durante o Salão, para aqueles que irão compor a comissão de apoio durante a execução do
evento e para as pessoas que irão participar de oficinas.

3.1 Apresentação de Trabalhos
A participação no Salão de Extensão com apresentação de trabalhos é obrigatória aos
discentes bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX, da UFOPA, que
desenvolveram ações de extensão apoiadas pelo edital PROCCE nº 002/2014. Também poderão se
inscrever para apresentação de trabalhos, bolsistas PIBEX do edital PROCCE nº 003/2015, bolsistas
PROEXT, discentes voluntários devidamente cadastrados na PROCCE e discentes de outras instituições
de ensino da região.
Para realizar a inscrição de trabalhos, deve-se encaminhar o formulário de inscrição preenchido
para o e-mail procce.eventos@ufopa.edu.br, disponível no Anexo I deste edital, assim como um resumo
expandido escrito de acordo com o modelo disponível no Anexo III deste edital. As inscrições para
apresentação de trabalhos iniciarão no dia 03 de novembro e seguirão até às 23h e 59 minutos do dia 12
de novembro de 2015.
Os resumos serão inicialmente apreciados pela comissão organizadora e, caso estejam de
acordo com as normas de submissão, serão encaminhados para avaliação pela comissão de avaliadores
do I Salão de Extensão da UFOPA, que deverá emitir um parecer a respeito do aceite ou não do trabalho
para apresentação no evento. Resumos em desacordo com as normas de submissão serão devolvidos
pela comissão organizadora aos autores, para que sejam realizados os ajustes necessários.
No ato da inscrição do resumo, deve ser indicada a modalidade de apresentação pretendida,
conforme o subitem 3.1.1 deste edital. Não serão aceitas inscrições de trabalhos cuja modalidade de
apresentação não esteja definida.
Todos os resumos aceitos serão publicados nos Anais do I Salão de Extensão da UFOPA.

3.1.1 Modalidades de apresentação
Os participantes inscritos poderão apresentar os resultados de suas atividades de extensão em
uma das três modalidades seguintes:
a) Pôster: Deve ser confeccionado nas dimensões 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 deverá ser legível a uma
distância de pelo menos 2 metros. Dois avaliadores designados pela comissão organizadora do evento
irão apreciar o painel e a apresentação e poderão fazer arguições aos expositores. Deverão constar no
pôster os seguintes itens:
 Título idêntico ao do resumo submetido e aceito para apresentação;
 Nome dos autores e instituições às quais eles são vinculados;
 Introdução ou apresentação, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Referências
Bibliográficas, e Ilustrações.
 Instituições de fomento, quando houver. Ex: PIBEX/UFOPA.

b) Comunicação oral: Deverá ser realizada uma exposição oral, utilizando obrigatoriamente uma
apresentação de slides como suporte, com duração de 10 minutos. Todas as apresentações serão
apreciadas por uma banca composta por dois avaliadores, previamente indicados pela comissão
organizadora do evento. Cada membro terá até três minutos para arguição e o público presente também
poderá participar da discussão, limitando-se a no máximo três intervenções.
c) Mostra interativa: Esta modalidade destina-se à exposição de produtos e à realização de atividades
interativas que permitam a melhor visualização do trabalho desenvolvido e das metodologias utilizadas
durante a ação de extensão. Dois avaliadores designados pela comissão organizadora do evento irão
apreciar a mostra interativa e poderão fazer arguições aos expositores.
OBS 1: Será divulgada uma programação de apresentação de trabalhos, com data, horário e local de
exposição de cada trabalho nas três modalidades. Nos horários determinados, será obrigatória a presença
do discente ou da equipe responsável pela atividade, para avaliação do trabalho pela comissão de
avaliadores designada pela comissão organizadora do I Salão de Extensão da UFOPA.
OBS 2: É um dos compromissos do bolsista PIBEX/UFOPA fazer referência à sua condição de bolsista
nas publicações e trabalhos apresentados oriundos das atividades desenvolvidas no projeto ao qual está
ou esteve vinculado.
3.2. 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 durante o
I Salão de Extensão da UFOPA. Os voluntários receberão orientações sobre as atividades de sua
responsabilidade em uma reunião com a comissão organizadora do evento, conforme o cronograma
disposto no item 7 deste edital. As inscrições de discentes voluntários serão realizadas por meio do
preenchimento do formulário de inscrição, disponível no Anexo II deste edital, o qual deve ser
encaminhado para o e-mail procce.eventos@ufopa.edu.br no período de 03 a 20 de novembro de 2015.
São 20 vagas, sendo 5 para o turno Matutino e 15 para o turno vespertino.

3.3 Participação em Oficinas
Todos os interessados poderão solicitar inscrição nas oficinas que serão oferecidas durante o I
Salão de Extensão da UFOPA, com vagas limitadas. Os temas, horários e número de vagas de cada
oficina serão divulgados posteriormente no site da UFOPA, de acordo com o cronograma disponível no
item 7

deste

edital.

As

solicitações

de

inscrições

serão

feitas

por

meio

do

email

procce.eventos@ufopa.edu.br. A priori, cada participante só poderá se inscrever em 01 (uma) Oficina.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Cada trabalho será analisado por dois avaliadores integrantes da comissão de avaliadores do I
Salão de Extensão da UFOPA e pontuado de acordo com os critérios abaixo elencados:

Resumo Expandido
CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1. Diretrizes da
Extensão

Público atendido; participação da comunidade; relevância
social.

20

2. Redação

Coerência, coesão e ortografia.

20

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

Apresentação do trabalho (pôster, comunicação oral ou mostra interativa)
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 três 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.

5. CERTIFICADOS
Farão jus ao certificado, os autores dos trabalhos apresentados e os participantes das oficinas,
além dos discentes voluntários devidamente inscritos que apoiarem a execução do Salão. Os certificados
estarão disponíveis em até 10 (dez) dias úteis após a realização do evento e os interessados deverão
fazer procuração na Coordenação de Programas e Projetos - Diretoria de Extensão da PROCCE,
localizada na sala 530, 5º piso da unidade Amazônia da UFOPA, localizada na Av. Mendonça Furtado,
nº 2.946, bairro de Fátima, Campus de Santarém.
OBS: Será disponibilizado apenas 1 (um) certificado por trabalho apresentado.

6. PROGRAMAÇÃO GERAL

O I Salão de Extensão da UFOPA ocorrerá nos dias 09 e 10 de dezembro de 2015, nas
Unidades Rondon e Amazônia da UFOPA. Além das palestras, oficinas e exposição de trabalhos de
extensão, haverá a participação de parceiros da UFOPA, com divulgação de atividades e oferecimento
de serviços à comunidade acadêmica e à sociedade em geral. A programação detalhada será divulgada
posteriormente no site da UFOPA.

7. CRONOGRAMA
Publicação do edital no site da UFOPA
Recebimento de inscrições de trabalhos
Recebimento de inscrições de discentes voluntários
Avaliação dos resumos expandidos
Divulgação dos trabalhos aceitos
Divulgação da programação de apresentação dos trabalhos
Divulgação das oficinas
Recebimento de inscrições para as oficinas
Reunião da comissão organizadora com os discentes voluntários
Realização do evento
Disponibilização de certificados

29/10/2015
03 a 12/11/2015
03 a 20/11/2015
16 a 23/11/2015
27/11/2015
30/11/2015
09/11/2015
09 a 27/11/2015
02/12/2015
09 e 10/12/2015
a partir de 22/12/2015

8. ANEXOS
I - Formulário de inscrição de trabalhos
II – Formulário de inscrição de discentes voluntários para compor a equipe de apoio
III - Modelo para submissão de resumo expandido

Santarém, 29 de outubro de 2015

Prof. Dr. Thiago Almeida Vieira
Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão/UFOPA
Portaria nº 860 de 14/04/2014

Prof.ª Drª. Helionora da Silva Alves
Diretora de Extensão/UFOPA
Portaria nº 1.327 de 05/06/2014

Prof. Me. Taídes Tavares dos Santos
Coordenador de Programas e Projetos/UFOPA
Portaria nº 1.368 de 15/06/2015

