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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A I Mostra de Extensão da Universidade Federal do Amapá segue a resolução n° 

009/2006/CONSU-UNIFAP, no sentido de socializar e compartilhar com a comunidade o 

conhecimento produzido pela Universidade, otimizando as relações entre sociedade e 

Universidade, bem como democratizando o acesso ao conhecimento. 

1.2. O presente edital prevê normas para a submissão de trabalhos (oficinas, minicursos e 

banners) a serem apresentados na I Mostra de Extensão da UNIFAP. 

 

2. CATEGORIAS ELEGÍVEIS 

 

2.1 As submissões de trabalhos para a I Mostra de Extensão da UNIFAP, poderão ser ofertadas 

por docentes, alunos e técnicos da UNIFAP, e ocorrerão nas seguintes categorias: 

2.1.1. Oficinas - desenvolve atividades práticas que gerem aprendizado por vivência. 

2.1.2. Minicursos - possui caráter mais teórico, voltado para a atualização de conhecimento. 

2.1.3. Banners - onde é apresentado o resumo de programas, projetos, cursos, eventos, prestação 

de serviços, assessorias/consultorias, ou produções diversas ligadas à extensão desenvolvidas 

pela universidade ou que esteja em desenvolvimento. Vale ressaltar que os docentes que possuem 

atividade de extensão cadastrada na PROEAC, com período de vigência no ano de 2014, deverão 

efetuar a inscrição nesta modalidade. 

2.1.4. Os alunos que ofertarem oficinas e minicursos, receberão certificados com horas 

equivalentes, para serem utilizadas como horas de atividades complementares (AC). 

 

 

 

 

  



3. SUBMISSÕES  

 

3.1. As submissões acontecerão entre 01 a 12 de novembro de 2014 pelos sites 

http://www2.unifap.br/proeac ou http://urele.com/MostraExtensaoUNIFAP  

3.2. As propostas de oficina e minicurso precisam vir acompanhadas da descrição dos itens de 

infraestrutura necessários para desenvolver os trabalhos. 

3.3. Os dados cadastrados servirão de base para elaboração dos certificados.  

3.4.  A Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias disponibilizará infraestrutura mínima para 

as oficinas e minicursos, desde que tenham sido devidamente solicitados e aceitos pela comissão 

organizadora. 

 

4. BANNERS DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS DA UNIFAP  

 

4.1. Todos os projetos, cursos, eventos, serviços, assessorias/consultorias e produções diversas, 

que tenham seu período de vigência o ano de 2014, devem efetuar o cadastramento e fazer a 

apresentação dos banner no dia 11/12/2014, no período manhã e tarde. 

4.2. Ressaltamos que os banners são de responsabilidade de cada autor/coordenador da extensão, 

ou seja, a criação, impressão, apresentação e retirada do banner posteriormente a data acima 

citada, é de responsabilidade do autor/coordenador, ou por algum outro membro do projeto que 

esteja devidamente cadastrado no projeto junto à PROEAC. 

4.3. O documento deverá ser impresso nas dimensões 1,20 metros de altura por  90 cm de 

largura. 

4.4. Obrigatoriamente o BANNER deverá conter, no mínimo, o seguinte conteúdo: Título; 

Modalidade de extensão (Programa, Curso, Prestação de Serviço, Produções, Projeto, Evento  

ou Assessoria/Consultoria; Colaboradores da atividade de extensão (destacando separadamente, 

coordenador, docentes colaboradores e alunos); Objetivo da atividade; público alvo, principais 

ações concretizadas. Também procurar colocar fotos. 

 

5. PREMIAÇÃO 

 

5.1. No dia 11/12/2014, os banners serão avaliados por uma equipe de consultores pautada nos 

seguintes quesitos: Interação com o público; Relevância do trabalho para a sociedade e academia; 

http://www2.unifap.br/proeac
http://urele.com/MostraExtensaoUNIFAP


Articulação com ensino e pesquisa; Articulação com as demandas sociais e culturais da 

população; Valorização da cultura e do conhecimento; Respeito à diversidade cultural;  

5.2. A premiação para os melhores banners será anunciada na cerimônia de encerramento do 

evento, no dia 12/12/2014 às 19 horas no anfiteatro da UNIFAP, onde receberão uma placa de 

premiação com a classificação obtida do 1
o
 lugar por departamento. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Etapa Realização 

Data da publicação do Edital 30 de outubro 

Submissões 03 a 12 de novembro 

Homologação dos trabalhos submetidos que foram aceitos 17 de novembro 

Publicação da programação do evento 24 de novembro 

Período de Inscrição dos docentes, alunos e técnicos para 

assistirem as oficinas e minicursos. 
25 de novembro a 05 de dezembro 

Evento 10 a 12 de dezembro 

Apresentação dos Banners 11 de dezembro 

Encerramento e premiação 12 de dezembro de 2014 

 

Macapá-AP, 30 de outubro de 2014.  

 

 


