
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
PRÓ- REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

SEMANA DA EXTENSÃO. ANO 2022.

EDITAL DE CHAMADA Nº 036/2022/PROEX/UFAL
PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTER.

1. DA ABERTURA DA CHAMADA.

A Pró – Reitoria de Extensão (PROEX), da Universidade Federal Alagoas (UFAL), torna pública, através deste 
Edital,  a abertura de chamada para a CONVOCAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA ao processo de  
SUBMISSÃO  DE  PROPOSTAS  PARA  A  APRESENTAÇÃO  DE  PÔSTERES  NA  SEMANA  DE 
EXTENSÃO, ANO 2022.

2. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES.

2.1- A Semana da Extensão, ano 2022, terá como temática central: “Atividades Curriculares de Extensão.”

2.2-As propostas para apresentação de pôster deverão ser encaminhadas para avaliação à Comissão Científica  
do  Evento,  através  de  formulário  específico  (ANEXO  nº  01)  até  24/10/2022  por  meio  do  e-mail: 
setordeprojetos@proex.ufal.br 

2.3-Os/as postulantes das propostas do item acima receberão a decisão de ACEITE  pelo mesmo e-mail pelo 
qual fora enviada a submissão da proposta.

2.4-Os  trabalhos  aprovados e  apresentados serão,  automaticamente,  publicados em uma edição  especial  da 
Revista eletrônica “Extensão em Debate”, ano 2022. 

2.5- Os conceitos e as afirmações contidas nas produções textuais apresentadas nos pôsteres serão de inteira  
responsabilidade do/s autor/es. 

2.6-A submissão dos manuscritos implica na total adesão pelo/a autor/a aos ditames da política editorial da 
Revista em que será publicada a edição especial.

3.DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS DE PÔSTERES.

3.1- São critérios de recepção das propostas de pôsteres os itens a seguir:

ORD CRITÉRIOS DE RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
1. Envio do formulário (anexo 01) conforme data do cronograma 
2. Temática alusiva a atividades curriculares de Extensão
3. Adequação  da  proposta  também  para  a  publicação  como  resumo  expandido  em  edição 

especial na Revista de Extensão. (Anexo 03)

3.2 - O conteúdo dos pôsteres deverá abordar ações ou temas relacionados à execução atividades de extensão  
desenvolvidas pela UFAL.

3.3- Autor/es/as de pôster a abordar algum relato de ação extensionista que tenha envolvido experiência com 
pessoas deverão estar atentos às normas de QUESTÕES ÉTICAS como exposição de nomes e resultados de 
experiências com humanos.
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3.4- Poderá conter nos pôsteres tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero, extensão do arquivo .jpg 
ou .jpeg, tamanho máximo de cada arquivo de 5Mb. Estes/as deverão conter um título.

3.5-Poderão ser apresentadas ações de extensão já concluídas ou em  andamento.

3.5- Uma vez aprovadas, as propostas deverão elaborar o material de apresentação em pôster conforme modelo  
especificado em anexo (ANEXO nº02) deste edital.

3.6- Os postulantes das propostas deverão encaminhar junto ao formulário de apresentação, a minuta do resumo 
expandido em anexo (ANEXO nº 03) em conterá o mesmo conteúdo do  pôster para ser publicado numa 
edição especial da Revista eletrônica “Extensão em Debate”.

3.7  –  Somente  deverão  ser  enviados  para  a  Comissão  Científica  da  Semana  da  Extensão  o  anexo  nº  01 
(formulário da proposta) e 03 (resumo expandido)

3.7-Somente serão apreciadas as propostas que tenham enviados os anexos nº 01 e 03.

3.8-Todas  as  despesas  decorrentes  do  processo  de  confecção do  pôster   correrão  por  conta  do/s  próprio/s  
autor/es.

4.DOS REQUISITOS  PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1-  Serão consideradas como aptas para receber o ACEITE as propostas que se ajustem com os seguintes 
requisitos:

ORD REQUISITOS PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.
1. Identificação dos/as autores
2. Identificação dos coordenadores orientadores das ações de extensão
3. Identificação de metodologia e resultados do trabalho relatado
4. Atenção às normas de QUESTÕES ÉTICAS de Pesquisa e de divulgação de dados, se a 

proposta trouxer dados de pessoas coletados na/s ação/es de Extensão.

5. DO CRONOGRAMA:

ATIVIDADES DATAS/PERÍODO
Publicação do Edital 14/10/2022
Envio do formulário (anexo 01) para apresentação das propostas à comissão 
Científica do Evento 14 a 24/10/2022

Envio dos ACEITES aos proponentes das propostas submetidas 25 a 26/10/2022
Apresentação dos pôsteres 09 a 11/11/2022
Correções de resumos expandidos devolvidos para retificação. 14/11/2022 a 18/11/2022.
Publicação da Edição na Revista Extensão em Debate Até o dia 02/12/2022.

6. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS E LINKS DE ACESSO:

6.1-Os demais casos omissos em relação ao objeto deste Edital poderão ser analisados por um dos membros da 
Comissão Científica da Semana da Extensão, mediante envio das eventuais dúvidas a partir dos contatos a 
seguir:
Fones: (82) 3214 -1305/1077. E - mail: setordeprojetos@proex.ufal.br

Maceió - AL, 14 de outubro de 2022.

Janda Maria Alves de Alencar.
 Pró-Reitora de Extensão em exercício.
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