
 

 
EDITAL No. 06/2014 - PROEX 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura torna público a abertura de inscrições para o IV 
Encontro de Extensão que será realizado no dia 20 de outubro de 2014, como parte da 
Programação do 46o Aniversário da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, de 
acordo com o que estabelece o presente Edital. 

 
1. DOS OBJETIVOS: 

O IV Encontro de Extensão da UVA tem como objetivos: 

a) Promover a interação entre a Universidade e a sociedade, através da apresentação 
das ações desenvolvidas no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UVA; b) 
Identificar, na sociedade, novas demandas e novos parceiros para as ações de Extensão; 
c) Possibilitar a troca de experiências entre as ações extensionistas desenvolvidas pela 
UVA; d) Ampliar a integração das ações extensionistas com grupos de pesquisa e de 
ensino da graduação e pós-graduação da UVA; e) Desenvolver habilidades e 
competências para os estudantes que irão apresentar trabalhos. 

2. DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO: 
a) Apresentação de trabalhos de extensão; 
b) Participação em Minicursos; 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

a) O período de inscrição será a partir do dia 19/09/2014 até o dia 03/10/2014. A 
inscrição para a apresentação de trabalhos será realizada, exclusivamente, por via 
eletrônica, através de formulário próprio no endereço: http://sistemas.uvanet.br/sadoc. 
A inscrição para participar de minicursos será realizada, exclusivamente, por via 
eletrônica, através de formulário próprio no endereço: http://eventos.uvanet.br. NÃO 
SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO PRAZO. 
 
b) Os interessados só poderão apresentar trabalhos  sob a forma de Pôster; 

c) O RESUMO no formulário de inscrição deverá obedecer às seguintes orientações: 

   - Título do trabalho. Deverá ser incluído ao final do título do trabalho, 
entre parênteses o nome da ação de extensão e o número de cadastro na PRÓ-
REITORIA DE EXTENSAO;  

http://sistemas.uvanet.br/sadoc
http://eventos.uvanet.br/


   - Um texto sem parágrafo, letra tamanho 10, fonte Times New Roman, 
espaçamento simples entre linhas, com mínimo de 1.400 e máximo de 2.000 
caracteres com espaço;  

   - Conter uma introdução/justificativa, objetivo(s), metodologia 
(atividades, local, público e outras informações), parcerias/financiamento, 
resultados,  conclusão e referências.  

 
 4. DA APRESENTAÇÃO:  

 As apresentações deverão obedecer às seguintes especificações: a) Os pôsteres 
devem ter as seguintes características: 1,20m de altura por 0,90m de largura, em que 
constem o brasão da UVA, o título do trabalho, nome do(s) autor(es) e do orientador, a 
identificação da ação de extensão (Número do cadastro) e o conteúdo. A inclusão de 
fotos, figuras ou tabelas é facultativa. b) Os trabalhos serão expostos no Campus da 
Betânia, no espaço Pe. João Batista Frota (antigo NDC), no dia 20 de outubro, das 08h às 
12h. 

5. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS: 

5.1. Para a submissão de resumos é necessário que o orientador/coordenador da ação 

extensionista também realize seu cadastro na Plataforma Sadoc, atentando para o 

período de inscrição. 

5.2. Serão aceitos resumos que apresentem resultados vinculados a ações de 

extensão/pesquisa desenvolvidas sob a orientação de docentes da UVA ou de outras 

instituições. Não serão aceitos resumos de projetos ainda não desenvolvidos. 

5.3. Cada participante poderá submeter até dois (02) resumos como primeiro autor. 

5.4. Os trabalhos para apresentação serão distribuídos de acordo com as áreas de 

extensão informadas no ato do cadastramento. 

5.5. Os resumos submetidos só serão encaminhados para o processo de avaliação após 

a validação pelo orientador, através da Plataforma Sadoc. 

5.6. No ato da validação do resumo, o orientador atestará que orientou o trabalho 

submetido e que o mesmo atende aos requisitos exigidos neste edital. 

5.7. No ato da submissão, os autores poderão optar pela indicação ou não de trabalho 

para concorrer à premiação. 

5.8. Os interessados em apresentar trabalhos completos, concorrendo à premiação de 
publicação nas Revistas: SANARE e Essentia, deverão entregar na PROEX 03 (três) vias 
impressas do artigo na íntegra, com uma cópia em CD em arquivo em PDF, até às 17h do 
dia 03 de outubro de 2014, seguindo as normas da revista da sua escolha, acessíveis nos 
seguintes links: 
http://sanare.emnuvens.com.br/sanare/about/submissions#onlineSubmissions 
http://www.uvanet.br/essentia/normas.php 

http://sanare.emnuvens.com.br/sanare/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.uvanet.br/essentia/normas.php


6. DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR: 

a) Revisar o trabalho do orientando antes do envio da inscrição; b) Participar do 
Encontro como agente motivador e difusor das ações extensionistas da UVA e se fazer 
presente nas seções onde seus orientandos realizarem apresentações; c) Quando 
solicitado pela PROEX, dar parecer em resumos ou trabalhos e/ou participar na 
coordenação das sessões de minicursos do IV Encontro de Extensão da UVA. 

7. DOS RESULTADOS: 

Todos os resumos dos trabalhos inscritos serão encaminhados para parecer da 
Comissão Avaliadora, designada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Após a 
avaliação, os resultados serão comunicados aos inscritos através do e-mail informado no 
ato da inscrição. O resultado da seleção dos pôsteres será divulgado no dia 10 de 
outubro de 2014, também no site: http://www.uvanet.br 

8. DA PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

8.1. Serão selecionados três trabalhos completos, preferencialmente de diferentes áreas 
temáticas da Extensão para fins de premiação. Os artigos selecionados serão publicados, 
dependendo da área, nas Revistas Sanare ou Essentia e os autores, responsáveis pela 
ação de extensão objeto do artigo, terão 1 bolsa para o semestre 2015.1 em um dos 
cursos ofertados pelo NUCLE; 
8.2. Os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais do IV Encontro de Extensão 

da UVA. 

 

9. DA CERTIFICAÇÃO 

Somente receberá certificado de apresentação o(s) autor(es) presente(s) no dia e 
horário da apresentação do pôster, que tiverem feito inscrição prévia no site: 
http://sistemas.uvanet.br/sadoc.  

A certificação da participação nos minicursos ocorrerá mediante inscrição prévia no site 
de eventos da UVA: http://eventos.uvanet.br e assinatura do participante na folha de 
frequência do dia. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) Poderão inscrever trabalho(s) estudantes de graduação e pós-graduação, bolsistas ou 
não bolsistas, que realizem atividades extensionistas cadastradas na PROEX/UVA ou 
externo à UVA. 

b) Caso o extensionista deseje apresentar mais de um trabalho, o segundo deverá ser 
elaborado por estudantes ou demais membros da equipe de trabalho e abordar 
atividades diferentes daquelas já relatadas, sendo limitada a dois.  

http://sistemas.uvanet.br/sadoc
http://eventos.uvanet.br/


c) Os trabalhos que não atenderem às normas estabelecidas neste Edital, não serão 
aceitos para apresentação; 

d) O(a) Orientador(a) do Trabalho deverá, necessariamente, ser membro da ação de 
extensão; 

e) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ouvida a Pró-Reitora 
de Extensão e Cultura. 

Sobral, 19 de setembro de 2014 

 
Profa. Dra. Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
 
 


