
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
II MOSTRA DE EXTENSÃO DA ESTÁCIO E VI FÓRUM DE EXTENSÃO DA UNESA 

 
Data de realização: 25 e 26 de outubro de 2019 
Local: Universidade Estácio de Sá – Campus Nova América 

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro / RJ 
Horário do evento: 25/10/2019, das 12h às 18h 

   26/10/2019, das 7h30min às 17h 
 

1. Dos objetivos 
Apresentação de projetos de extensão vigentes no ano de 2019 nas instituições do grupo Estácio, 

contribuindo para a conquista dos objetivos institucionais de fortalecimento da extensão. 
 

2. Dos participantes 
2.1. Deverão submeter trabalhos, docentes da Estácio, com projetos na modalidade de Extensão 

Universitária, em andamento no ano de 2019, com termo de outorga de bolsa firmado. 
2.1.1. A submissão de resumo é obrigatória para todos os docentes das instituições da 

Estácio conforme compromisso indicado no EDITAL DE BOLSAS AUXÍLIO À EXTENSÃO 2019, item 3.2 (letra 
f). 

2.1.2. A apresentação do trabalho, em formato pôster dialogado, é obrigatória apenas para 
docentes da Universidade Estácio de Sá (UNESA) que desenvolvem trabalho no Estado do Rio de Janeiro, 
considerando-se o compromisso assumido no EDITAL DE BOLSAS AUXÍLIO À EXTENSÃO 2019, item 3.2 (letra 
e). 

2.2. Alunos que eventualmente participem do projeto do docente não poderão ser inseridos como 
autores do trabalho. 
 
3. Dos trabalhos 

3.1. Os trabalhos serão submetidos em formato de resumo, apresentado sob a forma de texto 
corrido, parágrafo único, sem tabelas, figuras, fórmulas, equações ou diagramas. 

3.2. O título deverá contar o máximo de 200 caracteres, considerados os espaços. 
3.3. O texto deverá contar com o mínimo de 2.000 e o máximo de 4.000 caracteres, considerados 

os espaços. 
3.4. Os resumos deverão apresentar, em caráter informativo e sem enumeração de tópicos, os 

seguintes itens: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, quantidade de alunos envolvidos e 
impactos para sociedade. 

3.4.1. O resumo é de total responsabilidade do docente, considerando inclusive a coerência 
textual e a revisão gramatical. 

3.5. Os resumos não devem conter referências pessoais, abstract ou agradecimentos e citação 
direta. 

3.6. Resumos recebidos com o mesmo título, apenas a última versão será considerada para 
avaliação. 

3.7. Nenhuma informação poderá ser modificada após a submissão do resumo. 
 
4. Da submissão dos resumos 

4.1. O período para envio dos resumos é de 12 de junho até 31 de julho de 2019 às 17h59min. 
4.2. A submissão do resumo deverá ser realizada exclusivamente pelo docente por meio de 

formulário eletrônico próprio, disponível em https://encurtador.com.br/ktxW0. Recomenda-se utilizar o 
navegador Google Chrome.  

4.2.1. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por propostas não recebidas em 
decorrência de eventuais problemas técnicos. Deve-se evitar o envio na data e horário limite. 

https://encurtador.com.br/ktxW0


 

4.3. Todas as comunicações entre os autores e a Comissão Organizadora do evento dar-se-ão 
exclusivamente por meio do e-mail informado no ato da submissão. 

 
5. Da apresentação dos trabalhos 

5.1. As apresentações serão nos dias 25 e 26 de outubro de 2019, no campus Nova América, Rio de 
Janeiro, conforme programação do evento, no formato de pôster dialogado. 

5.1.1. As apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos docentes da Universidade Estácio 
de Sá (UNESA) serão realizadas no dia 25 de outubro de 2019, no âmbito do VI FÓRUM DE EXTENSÃO DA 
UNESA. 

5.1.2. As apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos docentes das IES, localizadas fora 
do Estado do Rio de Janeiro, poderão ser realizadas dia 26 de outubro de 2019. 

5.2. Os autores deverão estar disponíveis para apresentação ao público nos dias e horários 
publicados na programação do evento que será divulgada dia 06 de setembro de 2019. 

5.2.1. No dia 25/10/2019 (sexta-feira) os pôsteres deverão ser afixados às 13h30min e 
retirados às 17h; 

5.2.2. No dia 26/10/2019 (sábado) os pôsteres serão distribuídos em dois turnos. No turno 
da manhã os pôsteres deverão ser afixados às 09h e retirados às 12h30min. No turno da tarde os pôsteres 
deverão ser afixados às 13h30min e retirados às 17h. 

5.2.3. Os trabalhos serão apreciados pela Comissão Avaliadora do evento.  
 

5.3. O pôster deverá apresentar evidências do desenvolvimento do projeto: além da parte textual, 
no mínimo 04 fotos, além da parte textual. O template do pôster será divulgado no site 
www.estacio.br/mostradeextensao. 

5.4. A elaboração e impressão dos pôsteres será de total responsabilidade do docente. 
5.5. O pôster deverá ser enviado para o e-mail extensao.nacional@estacio.br até 10 de setembro 

de 2019, em formato pdf. 
 

6. Da publicação dos resumos 
6.1. Os resumos submetidos estarão previamente selecionados para publicação no Caderno do 

evento, com as seguintes exceções: 
6.1.1. Os docentes da Universidade Estácio de Sá (UNESA) devem apresentar seus projetos 

obrigatoriamente. No caso de ausência de apresentação, além do resumo não ser publicado, a execução do 
projeto será suspensa. 

6.1.2. Os docentes de todas as demais Instituições do grupo Estácio que confirmarem sua 
presença terão a publicação de seu resumo no Caderno condicionada a esta apresentação. 

 
7. Da pré-inscrição  

A pré-inscrição para participação presencial no evento de todos os participantes deverá ser realizada 
no site www.estacio.br/mostradeextensao no período de 11 de setembro a 21 de outubro de 2019. 
 
8. Da emissão dos certificados 

8.1. Os certificados dos trabalhos apresentados serão encaminhados para o e-mail do docente 
informado no ato da submissão. 

8.2. Os certificados para os avaliadores dos pôsteres serão enviados por e-mail. 
8.3. Os ouvintes e demais participantes credenciados no evento poderão acessar e imprimir os 

certificados através de site www.estacio.br/mostradeextensao. 
 
8. DO CRONOGRAMA 

O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo: 

http://www.estacio.br/mostradeextensao
mailto:extensao.nacional@estacio.br
http://www.estacio.br/mostradeextensao
http://www.estacio.br/mostradeextensao


 

Atividades Data 

Lançamento do Edital 12/06/2019 

Período de inscrições 12/06 a 31/07/2019 

Divulgação da programação do evento 06/09/2019 

Envio do pôster por e-mail à Comissão Organizadora  10/09/2019 

Pré-inscrição dos participantes 11/09 a 21/10/2019 

Realização do evento 25 e 26/10/2019 

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum de Extensão da UNESA serão realizados 
simultaneamente com o XI Seminário de Pesquisa da Estácio e com a VII Jornada de Iniciação Científica da 
Universidade Estácio de Sá (JIC/UNESA). 

9.1.1. Este Edital se refere exclusivamente à submissão de trabalhos para a II Mostra de 
Extensão da Estácio e VI Fórum de Extensão da UNESA.  

9.1.2. O Edital da VII JIC/UNESA será publicado no site www.estacio.br/jic-unesa 
exclusivamente para orientadores de projetos concluídos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC/UNESA) no ciclo 2018/2019. 

9.1.3. O Edital do XI Seminário de Pesquisa da Estácio já foi publicado no site 
www.estacio.br/seminariodepesquisa e o prazo para submissão de trabalhos já está encerrado. 

9.2. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora.  
 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019.  
 
 

Comissão Organizadora  
Mostra de Extensão da Estácio e Fórum de Extensão da UNESA 

http://www.estacio.br/jic-unesa
http://www.estacio.br/seminariodepesquisa

