
 
 
 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 

 

O I SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DA UFRB,  com tema: Culturas, 
Conhecimento e Extensão Universitária: Tessituras, Desafios e 
Convergências abre inscrição para apresentação de trabalhos. 

 
  A inscrição poderá ser voltada para uma das categorias: 

Comunicação Oral e Pôsteres (pesquisas concluídas ou em andamentos, 
resultados de projetos de extensão e/ou relatos de experiências). 

 
Poderão ser inscritos os trabalhos da comunidade acadêmica 

(docentes, discentes e técnicos) das Universidades e Centros de Pesquisas, 
além de profissionais de diversas Instituições Públicas ou Particulares,  
com interesse nas discussões relativas à temática do I Simpósio de 
Extensão da UFRB. 

 
Os arquivos anexados deverão ter uma capacidade máxima de 2MB, 

incluindo figuras, tabelas, gráficos e outros. Antes de enviar o trabalho 
recomenda-se que os autores façam rigorosa revisão gramatical, 
ortográfica, de digitação, de conteúdo e das normas da ABNT. 

 
 Os trabalhos encaminhados serão submetidos à análise da Comissão 

Científica. Será, por fim, enviada uma carta de aceite para os autores dos 
trabalhos selecionados a partir do dia 15 de setembro de 2014. 
 
1. Prazos 
 

1. A inscrição em todas as modalidades é gratuita;  
2. A inscrição para ouvinte é de 22/08/ 2014 a 13/10/2014; 
3. Submissão dos trabalhos de: 22/08/2014 a 12/09/2014; 
4. Divulgação dos trabalhos aprovados: 19/09/2014 

 
A data de apresentação e o local estarão disponíveis no site do evento, 
possivelmente a partir de 10 de outubro de 2014.  
Não serão aceitos trabalhos que não obedeçam aos critérios de 
apresentação estabelecidos. 
 
2. Eixos temáticos 

 



1. Direitos humanos e justiça  

2. Educação  

3. Tecnologias 

4. Meio Ambiente 

5. Trabalho  

6. Cultura 

7. Saúde  

 
3. Número de Trabalhos 

 
1. Cada autor poderá submeter até (02) dois trabalhos, sendo um de 

autoria e outro em co-autoria, em qualquer modalidade.  
 

2. Cada trabalho poderá conter 01 (um) autor e no máximo 03 (três) co-
autores. É obrigatório que o apresentador seja um dos autores do 
trabalho. 

 
 

4. Instruções para submissão de trabalhos 

 
a) Resumos expandidos para Comunicações Orais e Pôsteres 

 
1. Formatação da página: A4, margens superior e direita: 3cm, inferior 

e esquerda: 2cm. Fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento entre linhas simples e justificado. 

2. Conter no mínimo 1200 e no máximo 1500 palavras. 
3. Os autores/co-autores deverão informar, no rodapé da primeira 

página, a formação e a titulação acadêmicas (se for o caso) e 
identificar vinculação institucional (Sindicatos, Associações, 
Organizações, bem como outros vínculos). O primeiro nome deve ser 
o do autor do trabalho. 

4. O resumo deve conter nessa ordem: título em negrito centralizado, 
letras maiúsculas; eixo ao qual o trabalho pertence; autores, com 
alinhamento à direita; de três a cinco palavras-chave; introdução; 
descrição dos materiais e métodos utilizados; resultados (finais ou 
parciais alcançados); considerações finais; referências bibliográficas 
(apenas as citadas no corpo do texto). 



5. Os autores deverão indicar se o trabalho será apresentado em forma 
de pôster ou comunicação 

6. Os trabalhos em que os autores não fizerem a indicação, terão sua 
apresentação definida pelos pareceristas  

 
 
 

5. Publicação e certificação 

 
 

1. Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais. 

 
2. Será emitido certificado para os autores e co-autores dos trabalhos 
efetivamente apresentados.  
A responsabilidade pela revisão gramatical e das normas da ABNT é do 
autor. 
Os trabalhos devem ser enviados para ccsimposio.proext@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
DADOS PESSOAIS 
 
Nome completo:  ____________________________________________________________________ 
 
RG:______________________________________________________________________________ 
 
Instituição:  _______________________________________________________________________ 
 

Categoria:          (  ) Estudante de graduação 
  (  ) Estudante de pós-graduação 
  (  ) Professor do Ensino Básico 
  (  ) Professor do Ensino Superior 
  (  ) Comunidade Externa 
 
Endereço ( Rua, Av., Praça): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nº________Complemento____________________Bairro:____________________________________ 
 
Município:  ________________________________________________________________________ 
 
Estado: ______ CEP: _______________ Telefone (contato): ________________________________ 
 
E-mail (utilizado para confirmação da inscrição):  
___________________________________________________________________________________ 
 
TIPO DE INSCRIÇÃO 
 
(   ) Apenas participação no I Simpósio de Extensão/Ouvinte1 

(   ) Participação no I Simpósio + Resumo Expandido/ Comunicação Oral2  

(   ) Participação + Resumo Simples / Poster3 

(   ) Relato de  Experiência4 

 
1 Enviar para o ccsimposio.proext@gmail.com,    essa ficha preenchida. 
 

2 Enviar para o email ccsimposio.proext@gmail.com, essa ficha preenchida + Resumo expandido/ 
Comunicação Oral  
 
3 Enviar para o email ccsimposio.proext@gmail.com,  essa ficha preenchida + Resumo Simples / Poster  
 
4 Enviar para o email ccsimposio.proext@gmail.com, essa ficha preenchida + Resumo do relato de 
experiência  
 
 
 
 

Informações adicionais: 
 

Pró-Reitoria de Extensão - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
PROEXT/UFRB (75)3621-4315/3857 

Rua Rui Barbosa, 710, Centro - Cruz das Almas - Bahia CEP 44.380-000  


