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REGULAMENTO DO X SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PESQUISA E
EXTENSÃO
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NA MODALIDADE
EXTENSÃO COMUNITÁRIA
Os trabalhos serão apresentados na forma de Pôster e serão mantidos expostos nos
Campi após o evento, para garantir ampla divulgação dos respectivos projetos.
NORMAS DE PADRONIZAÇÃO PARA SEREM
ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS - PÔSTER

OBSERVADAS

NA

Tamanho do pôster: largura 90 cm; altura: 1,20m
Material: Lona
1) No pôster deve constar: Nome do Projeto de Extensão, Docente (s), Escola a
qual é vinculado, resumo (objetivo geral, principais ações e resultados,
Instituições beneficiadas/parceiras, referências etc., podendo incluir tabelas,
gráficos e imagens), indicar contato do Docente (E-mail Institucional);
2) A utilização da logomarca do eixo no qual o seu PROJETO ESTÁ VINCULADO, é
obrigatória e deve ser inseridos nos pôsters:
• Social- Programa Engajamento Cidadão – PEC
• Ambiental – UNIR
• Cultural – FUSCA
3) Em caso de Projetos Coletivos, os Docentes devem fazer apenas 01 Pôster e
informar os nomes de todos os Docentes que atuam no projeto.
4) Usar fonte (letras) simples e com tamanho que permita a leitura rápida a dois
metros de distância
5) Utilizar o texto, figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis.
6) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam
facilmente compreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster
despertar o interesse do público.
7) A sessão de pôsteres terá duração de 02 (três) horas, devendo cada pôster ser
apresentado no tempo máximo de 10 (dez) minutos para o(s) Avaliador(es).
8) Após a apresentação, o docente deve entregar o banner para a Coordenação de
Extensão e protocolar a entrega.
9) A Comissão de Avaliação dos Trabalhos do SEMAPE será indicada pela PRPPE.
10) O Docente deve comparecer para apresentar seu Pôster no horário indicado
pela Coordenação de Extensão Comunitária e deve convidar seus alunos, que
atuam nos projetos, para assistir e participar das apresentações.
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CERTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES
O certificado será emitido por trabalho inscrito e apresentado contendo o nome de todos
autores do trabalho e será emitido após realização do evento.
MODELO PÔSTER EXTENSÃO COMUNITÁRIA

PARCERIA PARA IMPRESSÃO DE PÔSTER
A PRPPE firmou uma parceria com a Gráfica COPYPLOT para que as Impressões
dos Pôsters possam ser feitas pelos Docentes com um valor diferenciado (R$60,00,
pagamento à vista). O Material pode ser encaminhado diretamente para
alvaroneto@copyplot.com.br. Contato: Neto – 3341.2443. O material deve ser enviado
para Copyplot com 05 dias de antecedência.

