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EDITAL Nº 09/2020 – CODEX/PROCEV
CHAMADA DE SUBMISSÃO DE RESUMOS XI MOSTRA DE EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência - PROCEV por meio da Coordenação de
Extensão, torna público o Edital Nº 09/2020 de Chamada de Submissão de Resumos para XI
Mostra de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso a ser realizada no período de 04 a
06 de novembro de 2020, com programação virtual juntamente com o XI Seminário Regional
de Extensão da Região Centro-Oeste – SEREX 2020.

1

Objetivo

1.1 Apresentar ações de Extensão realizadas pelos servidores docentes, técnicos administrativos,
discentes dos cursos de graduação e de pós-graduação e membros da comunidade externa
vinculados aos projetos e programas de Extensão nas modalidades de apresentação
artístico-cultural, comunicação oral e vídeo, nas seguintes áreas temáticas da Extensão
universitária: a) Comunicação; b) Cultura; c) Direitos Humanos e Justiça; d) Educação; e)
Meio Ambiente; f) Saúde; g) Tecnologia e Produção; I) Trabalho.

2

Submissão de resumo

2.1 A submissão de trabalho para a XI Mostra de Extensão será na forma de resumo simples nas
modalidades de: apresentação artístico-cultural, comunicação oral e vídeo, conforme normas
contidas neste edital.
2.2 Poderão submeter resumos: servidores docentes e técnicos administrativos que coordenam ou
coordenaram projeto e/ou programa de Extensão devidamente registrado no Sistema de
Extensão-SIEx da Universidade Federal de Mato Grosso, dos Campi de Cuiabá e Várzea
Grande.
2.3 Para projetos e/ou programas de Extensão que foram contemplados com bolsa no Programa
Bolsa Extensão 2020 (PBEXT, PBEXT-AF, PBEXT Edital 8 - Ações enfrentamento à
Covid-19) a submissão do resumo simples é obrigatória.
2.4 A submissão do resumo deverá ser feita exclusivamente pelo coordenador do projeto e/ou
programa de Extensão através do Sistema de evento https://evento.ufmt.br/extensao/ no
período de 20/07 a 31/08/2020.
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2.5 As informações fornecidas no preenchimento da submissão do resumo no sistema do evento
serão adotadas em todas as etapas para efeito de registro, publicação e certificação.
2.6 O coordenador poderá ser autor do resumo simples, devendo no ato da submissão indicar no
quadro a opção coordenador autor.
2.7 O acompanhamento do processo de avaliação do resumo no sistema será de responsabilidade
do coordenador.
2.8 A quantidade de autores do trabalho será definida pelo coordenador do projeto e/ou
programa, cabendo ao coordenador preencher no sistema do evento os dados dos demais
autores do resumo simples.
2.9 O coordenador poderá submeter mais de um resumo no evento.

3

Normas

3.1 O resumo simples submetido no evento somente será aprovado para apresentação e
publicação nos ANAIS DA XI MOSTRA DE EXTENSÃO, se for compatível com as
instruções a seguir:
3.2 As propostas devem enquadrar-se no conceito de Extensão Universitária, entendida como
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promova interação
transformadora entre a universidade e a sociedade, dentro do princípio constitucional da
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.
3.3 O resumo deverá ser constituído de uma seqüência de frases concisas e objetivas e não de
uma simples enumeração de tópicos. Deverá ser escrito em texto corrido, sem recuo de
parágrafos e nomeação de título e subtítulos e apresentar em sua estrutura os elementos
básicos:
a. Introdução;
b. Objetivo(s);
c. Procedimentos metodológicos;
d. Resultados (podendo ser parciais, a serem alcançados ou finais);
e. Conclusão e/ou considerações finais;
f. Conter no mínimo 1.000 (mil) caracteres contando os espaços e no máximo 2.100 (dois
mil e cem) caracteres contando os espaços;
g. Não serão permitidas tabelas, gráficos e imagens e nem referências bibliográficas.
3.4 Na submissão do resumo será necessário informar os elementos pré-textuais:
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a. Título;
b. Área temática;
c. Nome(s) do(s) autor(es) e da coordenação do projeto/programa completos sem
abreviações;
d. Palavras-chave em número de 3 (três) separadas entre si por ponto.

4.

Modalidades

4.1 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL:

a. Compreende-se por atividade artístico-cultural os trabalhos nas áreas de música, teatro,
dança, performance, recitais de poesia, contação de histórias, etc;
b. Para a modalidade de apresentação artístico-cultural deverá ser submetido o resumo
simples, conforme normas contidas neste edital;
c. A apresentação do trabalho deverá ser organizada para apresentação virtual;
d. O tempo de apresentação será de 10 minutos;
e. Será permitida arguição pelo público no final de todas as apresentações;
f. O cronograma com data e horário e o espaço virtual de apresentação serão definidos pela
organização

do

evento

e

divulgados

na

página

do

evento

(https://evento.ufmt.br/extensao/).

5.

COMUNICAÇÃO ORAL:

a. Compreende-se por comunicação oral, a exposição verbal e argumentação do trabalho;
b. Para a modalidade de comunicação oral deverá ser submetido o resumo simples,
conforme normas contidas neste edital;
c. A apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer membro da autoria;
d. O apresentador deverá estar presente na sala virtual 15 minutos antes da sua apresentação;
e. A apresentação deverá ser feita em até 10 minutos;
f. Será permitida arguição pelo público ao final de todas as apresentações;
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g. O cronograma com data e horário e o espaço virtual de apresentação serão definidos pela
organização

do

evento

e

divulgados

na

página

do

evento

(https://evento.ufmt.br/extensao/).

6.

VÍDEO:

a. A modalidade Vídeo deve ter caráter jornalístico/documental científico, com registro das
ações desenvolvidas no projeto e/ou programa de Extensão podendo ser entrevistas,
fotografias, maquetes e imagens das ações, dentre outras desenvolvidas;
b. Para a modalidade de vídeo deverá ser submetido o resumo simples, conforme normas
contidas neste edital;
c. É de responsabilidade da autoria do resumo a garantia dos direitos de imagem do vídeo
submetido;
d. O Vídeo deverá ter no máximo 10 minutos;
e. Deverão constar na abertura do Vídeo as seguintes expressões: a Logo da XI Mostra de
Extensão

da

UFMT,

disponibilizada

na

página

do

evento

(https://evento.ufmt.br/extensao/), nome do projeto de Extensão, título do trabalho,
autores(as) com e-mail e coordenação do projeto com e-mail e os devidos créditos no final
do vídeo;
f. Os formatos de finalização do vídeo devem ser um dos seguintes: MOV, MP4, WMA ou
AVI, resolução em HD com boa qualidade de imagem e áudio;
g. Os Vídeos deverão ser compartilhados no e-mail: mostraextufmt@gmail.com até o dia
10/10/2020 com a seguinte descrição no e-mail: Título do resumo submetido, Nome do
coordenador do Projeto e/ou programa e telefone para contato.
h. Os vídeos serão disponibilizados no canal do Youtube (Extensão UFMT em Rede) nos dias
do evento e permanecerão na rede para divulgação das ações de Extensão.
i. O vídeo só será aceito, após aprovação do resumo simples.

7.

Avaliação

7.1 O resumo simples será avaliado pelos membros da Câmara de Extensão e Avaliadores Ad
hoc;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PROCEV

PRO REITORIA DE CULTURA EXTENSÃO E VIVÊNCIA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

7.2 O coordenador do projeto e/ou programa de Extensão que foi o responsável pela submissão,
deverá acompanhar no site do Evento o processo de avaliação do resumo submetido
(https://evento.ufmt.br/extensao/);
7.3 Em caso de necessidade de adequação do resumo o coordenador deverá cumprir os prazos
estabelecidos no cronograma deste edital.

8.

Certificação

8.1 Os certificados dos trabalhos apresentados serão disponibilizados online: https://certificadoeventos.ufmt.br/ para acesso deverá ser informado o número do CPF e/ou nome completo do
coordenador do trabalho;
8.2 O certificado será confeccionado com o(s) nome(s) de todo(s) o(s) autor(es) do trabalho;
8.3 O certificado estará disponível em até 15 (quinze) dias após o término do evento.

9.

Cronograma
Ação
Lançamento do Edital
Período de submissão dos resumos simples

17/07/2020
20/07/2020 a 31/08/2020

Período de avaliação dos resumos

01 a 15/09/2020

Período de retificação dos resumos

16 a 18/09/2020

Período de avaliação dos resumos retificados

20 a 22/09/2020

Divulgação dos resumos aprovados

25/09/2020

Período de entrega do vídeo

10/10/2020

Período de realização da XI Mostra de Extensão

10.

Prazo

04 a 06/11/2020

Emissão dos certificados

21/11/2020

Publicação dos Anais do Evento

30/11/2020

Disposições Finais

10.1 Os conteúdos produzidos e apresentados são de inteira responsabilidade dos autores e da
coordenação dos projetos e/ou programa de Extensão.
10.2 O participante do evento autoriza previamente a utilização e a cessão de uso de imagem,
ciente que a cessão é feita em caráter universal, total e definitiva e se faz por prazo
indeterminado e a título gratuito, produzindo seus efeitos não só no Brasil, mas em qualquer
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lugar situado fora das fronteiras nacionais. A referente cessão de uso de imagem abrange as
modalidades de outdoor, busdoor, folhetos em geral, folder, livreto, anúncios de revistas e
jornais, homepage, cartazes, back light, mídia eletrônica, painéis, vídeos tapes, televisão,
cinema, programa de rádio, entre outros.
10.3

A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado, alterado ou anulado, no todo ou

em parte, seja por força maior, por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão
fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
10.4

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da XI MOSTRA DE

EXTENSÃO.

Informações: mostraextufmt@gmail.com

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2020.

Michelli Sampaio Tunes Porto
Coordenadora de Extensão em exercício

Renilson Rosa Ribeiro
Pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência

