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IV Seminário Internacional de Extensão Universitária: Extensão Universitária e 

Compromisso Social – 

 Critérios de Participação, Submissão e Análise de trabalhos  

  

Realização: Universidade Federal do Acre (Ufac) / Pró Reitoria de Extensão e 

Cultura 

Período de Realização: de 9 a 11 de outubro de 2017. 

 

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Os trabalhos a serem apresentados no IV Seminário Internacional de Extensão 

Universitária: Extensão Universitária e Compromisso Social devem, 

necessariamente, corresponder ou relacionar-se a ações realizadas durante o ano 

de 2016 ou em execução. 

1.2 Os trabalhos serão analisados por meio de resumo enviado para o Comitê 

Multidisciplinar de Extensão - CME, composto por representantes de cada Centro 

Acadêmico e demais Unidades desta Ifes, devidamente designados pela Portaria 

nº 2389 de 14 de agosto de 2017. 

 

2 - INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições para participação no IV Seminário Internacional de Extensão 

Universitária serão realizadas exclusivamente através do endereço 

http://sistemas.ufac.br/sieu/. 

2.2 As modalidades de inscrição são:  

2.2.1 Participantes Ouvintes; 

2.2.2 Comunicação Oral em Roda de Conversa. 

2.3 O envio dos resumos deverá ser no período de 05 a 22 de setembro do 

corrente ano. 

2.4 As inscrições para ouvintes devem ser realizadas no período 05 a 29 de 

setembro do corrente ano. 

 

3 - PROGRAMAÇÃO 

3.1 As atividades do IV Seminário Internacional de Extensão Universitária 

ocorrerão nos períodos da manhã, com apresentação de Comunicações Orais em 

Rodas de Conversa e, no período da noite, destinado a Conferências. 

http://sistemas.ufac.br/sieu/
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4 - NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DE RESUMO SIMPLES 

4.1 Os resumos dos trabalhos enviados deverão estar em português ou 

espanhol. 

4.2 Os trabalhos poderão ser individuais ou em coautoria, limitando-se o máximo 

de 2 (dois) coautores por trabalho. 

4.3 O título deve respeitar o número máximo de 15 palavras, em caixa alta e sem 

ponto final. 

4.4 As informações sobre autoria, instituição e e-mail de contato serão 

preenchidas logo abaixo do título, alinhadas à direita. O nome do coautor deverá 

ser colocado abaixo da instituição do autor, alinhado à direita; e a instituição e o e-

mail do coautor, abaixo de seu nome. 

4.5 O formato do texto deverá obedecer aos seguintes critérios: 

a) Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

b) Espaçamento entre linhas: simples (1.0); 

c) Sem parágrafos; 

d) Margens: esquerda e superior: 3cm / direita e inferior: 2cm; 

e) Alinhamento: justificado. 

4.6  O corpo do texto deverá ter um mínimo de 200 e um máximo de 400 palavras. 

4.7 A apresentação deve conter: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, 

Conclusão e palavras-chave (de 3 a 5 descritores). 

4.8 Os trabalhos apresentados na modalidade Comunicação Oral em Rodas de 

Conversa deverão ser distribuídos nas seguintes áreas: 

a) Comunicação; 

b) Cultura; 

c) Direitos Humanos e Justiça; 

d) Educação; 

e) Meio Ambiente; 

f) Saúde, esporte e lazer; 

g) Tecnologia e Produção e 

h) Trabalho. 

 

5 - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL EM RODAS 

DE CONVERSA 

5.1 O apresentador terá 10 minutos para apresentar seu trabalho científico ou 
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relato de experiência e, ao final da sessão, 05 minutos de debate. 

5.2 Cabe ao apresentador de Comunicação trazer seu trabalho em mídia digital, 

caso opte por reprodução em data show. 

 

6 - ANÁLISE PELOS AVALIADORES/PARECERISTAS 

6.1 Os textos serão avaliados pelo CME, conforme ítem 1.2 supracitado. 

6.2 Os trabalhos serão analisados de acordo com os critérios de clareza e 

objetividade do título; contextualização adequada; clareza, relevância e coerência 

do(s) objetivo(s); originalidade e relevância do trabalho; literatura atualizada e 

adequadamente citada; metodologia adequada e coerente com objetivos; 

resultados comentados e conclusão. 

6.3 Os autores serão informados sobre o tipo, data, hora e local da apresentação, 

com antecedência mínima de 24h do início do evento. 

 

7 - RESULTADOS 

7.1 A lista de resumos aprovados será divulgada no site da Ufac, bem como por 

meio de carta de aceite, encaminhada aos respectivos proponentes de trabalhos, 

via e-mail.  

7.2 Todos os resumos de trabalhos científicos aceitos para apresentação no IV 

Seminário Internacional de Extensão Universitária: Extensão Universitária e 

Compromisso Social farão parte de uma publicação especial do evento. 

  

Rio Branco, Acre, 04 de setembro de 2017. 

 

 

Karolyne Borges de Melo 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura em exercício 


