
                                                                                                          
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 

Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária 

 

CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO  

XII MOSTRA CIENTÍFICA DE AÇÕES EXTENSIONISTAS 

 

Com nossos melhores cumprimentos, a Coordenação Geral de Extensão e Ação 

Comunitária torna pública a presente chamada e convida os coordenadores(as) e docentes a 

divulgarem, participarem e submeterem trabalhos à XII Mostra Científica de Ações 

Extensionistas. 

Trata-se de um importante evento que a Universidade Evangélica de Goiás – 

UniEVANGÉLICA promove a cada dois anos para divulgar e compartilhar resultados de ações 

extensionistas. Em sua décima segunda edição é referência na divulgação de experiências 

vivenciadas em ações extensionistas. No decorrer de suas edições professores, acadêmicos e 

pesquisadores participam e promovem discussões relevantes sobre atividades desenvolvidas 

através da extensão universitária, promovendo troca de saberes. 

DO FORMATO 

O evento ocorrerá de forma presencial no dia 02 de dezembro de 2022 e poderão ser 

submetidos trabalhos na modalidade de Resumo Expandido de Relato de Experiência de Ações 

Extensão que ocorreram entre novembro de 2020 e agosto de 2022 em âmbito municipal, 

estadual, nacional ou internacional. Trabalhos desenvolvidos por outras instituições também 

poderão ser submetidos.  

DO PERÍODO E SUBMISSÃO 

Os Resumos Expandidos de Relatos de Experiência de Ações de Extensão deverão ser 

submetidos até o dia 09 de outubro de 2022, seguindo o template disponibilizado em 

http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/extensao/about/submissions e contemplar os itens 

nele solicitado. Não é permitido realizar nenhum tipo de alteração na formatação do template. 

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão científica e os aprovados participarão da 

apresentação de pôster durante o evento e, posteriormente, publicados nos Anais.  

DA APRESENTAÇÃO E INSCRIÇÃO 

A apresentação de Pôster será no bloco A, corredor do curso de Direito, às 15h30 e é 

indispensável a Inscrição Solidária de todos os autores no dia do evento. O autor e os coautores 

do trabalho inscrito e aprovado devem contribuir cada um, com um pacote de fraldas geriátricas. 

A certificação e a publicação dos trabalhos aprovados nos anais do evento serão realizadas 

somente mediante comprovação de Inscrição solidária. As inscrições serão realizadas no local e 

http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/extensao/about/submissions


dia do evento (02/12/22). As doações serão encaminhadas para Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI).  

Para os autores que estão inscritos em mais de um trabalho, faz-se necessária somente a doação 

de um pacote de fraldas. 

Trabalhos anteriormente apresentados em evento científico, como a própria Mostra 

Científica de Ações Extensionistas, poderão ser submetidos desde que o relato contenha uma 

composição textual original, indicando um novo prisma do projeto, integrado de dados que ainda 

não tenham sido explorados.  

Será concedido um certificado de Menção Honrosa aos apresentadores de trabalho que 

obtiver a maior nota concedida pela comissão científica (0 a 100).  

 

 Obs: Trabalhos resultantes de atividades de pesquisas desassociadas de ações extensionistas, 

bem como aqueles que estiverem fora do template não serão considerados. 

 

Atenciosamente 

Comissão Organizadora  

 

Prof. Dr. Sandro Dutra 

 Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 

 

Prof Me. Fábio Fernandes 

Coordenador de Extensão e Ação Comunitária 

 

Profa. Me. Maria Cecilia Martínez Amaro Freitas 

Assessora da Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária 

Período de submissão de resumo expandido 31/08 a  09/10 

Período de avaliação   24/10 a  30/10 

Resultado de trabalhos aceitos 17/11 

Apresentação de pôster (Inscrição Solidária) 02/12 


