
 
Mostra de Extensão UNISINOS – Edição 2022 

Normas para Submissão e Apresentação dos Trabalhos 

 

Tema 

“Extensão: educação para a vida” 

 

A Mostra de Extensão da Unisinos (MEx), evidenciando a responsabilidade formativa e social 

da Universidade, reúne trabalhos extensionistas desenvolvidos por docentes, pesquisadores e 

estudantes da Unisinos. A partir desta edição, pretende abranger outras IES Comunitárias. Com 

a finalidade de provocar a reflexão sobre a importância de estender a formação universitária à 

sociedade, bem como de ampliar o diálogo com a comunidade convidando-a para estar 

presente na MEx, provocando um tipo de educação aberta prática-reflexiva, a Mostra faz circular 

a produção de conhecimentos construídos em colaboração com distintos atores sociais.  Também 

incentiva, a partir do compartilhamento das práticas, uma ação formativa de mão dupla, ou seja, 

estudantes e docentes envolvidos em atividades extensionistas, tanto ensinam quanto 

aprendem com as comunidades com as quais atuam. O tema desta edição MEx, “Extensão: 

educação para a vida”, pretende reafirmar a extensão como um potente modo de aprendizagem 

em temas transversais e essenciais para a construção da cidadania. Mais do que desenvolver 

profissionalmente, a extensão pretende oportunizar vivências que serão levadas para toda a vida, 

contribuindo para uma formação humanista e solidária. 

 

São objetivos da MEX Unisinos: 

 

• Estimular a reflexão sobre a extensão na formação universitária. 

• Possibilitar, a partir de apresentação de experiências extensionistas, a 

ressignificação das categorias tempo, espaço e formação para além dos muros da 

Universidade. 

• Estimular a participação em programas e projetos extensionistas promovidos pela 

Unisinos. 

• Estabelecer diálogos com outras IES Comunitárias. 

• Integrar a universidade e a sociedade em uma ambiência formativa reflexiva e 

transformadora. 

 

A MEX UNISINOS será realizada entre os dias 06 e 10 de junho, sendo algumas atividades  
realizadas de modo presencial e, outras, de forma virtual, por meio da Plataforma TEAMS. As 
apresentações de trabalhos irão ocorrer nos dias 9 e 10 de junho das 19h30 às 21h30. Serão 
apresentados cinco trabalhos por sessão. 
 

Da Inscrição: 



 
A inscrição na Mostra de Extensão Unisinos deverá ser feita, exclusivamente, por meio de 

formulário eletrônico disponível no site Conexão Pesquisa  
Clique no botão “Submissão de Resumos” e leia as informações gerais sobre o evento (a 

submissão dar-se-á via sistema Event Master); 
Envie a sua ficha de inscrição e o seu resumo através do formulário da “Submissão de 

Resumos”; 
 
A participação na modalidade de “Apresentação Oral” na Mostra de Extensão Unisinos se 

destina a alunos da Graduação, Pós-graduação, Docentes e Técnicos das IES.   O trabalho será 
avaliado por uma Comissão Interna Científica e, posteriormente, os resumos aprovados serão 
divulgados no site do evento Conexão Pesquisa; 

  
      Para a submissão dos resumos, espera-se:  
a) título,  
b) autores e filiação institucional,  
c) eixo temático extensionista (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, 
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho)  
d) um breve relato da experiência extensionista, contendo objetivo, metodologia, número de 
pessoas impactadas (direta ou indiretamente) pela atividade,  resultados e conclusões.  
 
O texto deverá conter entre 300 e 400 palavras, em fonte Arial, justificado, tamanho 12 e 
espaçamento simples e d) 3 palavras-chave. 
 
Serão considerados como critérios de avaliação: 

• ser uma atividade extensionista; 
• atender os critérios estabelecidos na chamada da MEx; 
• estar escrito dentro das normas da ABNT 
• apresentar correção gramatical 
• demostrar cuidado ético no trato das informações apresentadas. 

 
Cronograma: 

• Submissão: De 25 de março a 18 de abril . 
• Leitura e distribuição dos trabalhos 19 de abril a 2 de maio. 
• Avaliação dos ad hoc: de 3 a 13 de maio. 
• Envio de mensagem com o resultado da avaliação: 16 de maio. 
• Comunicação na página do local e do horário da apresentação: 03 de junho. 
• Publicação do e-book com os trabalhos: O trabalho completo para publicação deverá ser 

enviado até o dia 30 de julho. 

Obs.: Aqueles que submeterem os trabalhos para apresentação devem acompanhar o 
cronograma de avaliação bem como os links para as apresentações. 

https://eventos.asav.org.br/event/conexao22/site
https://eventos.asav.org.br/event/conexao22/site


 

Apresentações Orais:  

Os trabalhos serão distribuídos pela Comissão Organizadora do evento em sessões de 

apresentação, conformes diferentes eixos temáticos extensionistas (Comunicação, Cultura, 

Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho) e de 

acordo com os conteúdos dos resumos. As sessões de apresentação serão realizadas apenas na 

modalidade presencial remota e valendo-se da ferramenta Microsoft Teams. 

Os links de acesso para as apresentações orais estarão devidamente identificados com até 48 

horas de antecedência no site do Conexão Pesquisa. 

Durante cada sessão, será criada uma sala de apresentações virtual para a apresentação dos 

trabalhos. 

 O apresentador do trabalho deverá acessar o link da sessão de apresentação, no mínimo, 20 

minutos antes da sua abertura. 

A identificação do apresentador deverá ser realizada junto ao responsável da sessão, via 

ferramenta Teams, no início da sessão para fins de sua organização. 

Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de alteração de data, turno ou horário das 

apresentações. 

O apresentador que não participar da sessão não terá direito ao certificado de apresentação.  

O tempo de apresentação oral será de 15 (quinze) minutos. Fica a critério do moderador abrir 

imediatamente o debate após cada apresentação ou aguardar a apresentação de todos os 

trabalhos para depois iniciar os debates. 

 

 Nota: O tempo de apresentação será cronometrado pelo responsável da sessão. Transcorridos 

13 (treze) minutos de apresentação, o responsável da sessão informará ao apresentador que 

ele terá o tempo restante de 02 (dois) minutos para conclusão da apresentação. Decorridos os 

15 (quinze) minutos o responsável da sessão informará que a apresentação será encerrada 

imediatamente. 

  

https://eventos.asav.org.br/event/conexao22/site


Todas as sessões de apresentações serão através da ferramenta Microsoft Teams. O material 

necessário para a apresentação deve estar em formato PDF. Recomenda-se que o apresentador 

faça um teste do material antes da sua apresentação. A Unisinos não se responsabilizará por 

qualquer problema devido à incompatibilidade entre o sistema usado na apresentação e o 

utilizado na Universidade. 

Certificados: 

Os certificados serão enviados por e-mail e disponibilizados, digitalmente, 10 (dez) dias após o 

evento na “área do participante”, no menu Certificados. Não serão fornecidos certificados para 

participantes ausentes de sua apresentação oral.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O atendimento e o acompanhamento das etapas da Mostra serão realizados através do sistema 

eletrônico do evento e são de responsabilidade do autor. 

A comissão organizadora não se responsabiliza por mensagens não recebidas pelo destinatário 

devido a endereço eletrônico incorreto ou desatualizado, controle de spam ou problemas técnicos 

de qualquer natureza, ou mesmo registros equivocados no ato da inscrição. 

Após a validação final das bancas organizadas pelos representantes do Comitê de Eventos, as 

sessões não poderão sofrer alterações.  

Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail espcolaborativo@unisinos.br. Não serão 

atendidas solicitações ou reclamações por telefone. 

Nota: A Comissão Organizadora da Mostra reserva o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Regulamento. 

  

Comissão Organizadora II Mostra DE Extesão Unisinos  

Espaço Colaborativo de Fomento à Extensão Unisinos 

Unidade Acadêmica de Graduação 

https://eventos.asav.org.br/event/conexao22/site/content/area-do--participante
mailto:mostra@unisinos.br

