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A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROExC convida os docentes e discentes 

envolvidos com programas e projetos de Extensão a inscreverem-se no evento da XI Semana 

de Integração Acadêmica, XVIII Encontro de Extensão, e Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia que acontecerá nos dias 23 a 27 de outubro, com o tema “Ciência, Saúde e 

Esporte” 

 

INSCRIÇÃO 

A inscrição para a XI Semana de Integração acadêmica e o XVIII Encontro de Extensão 

ocorrerá por meio de trabalhos apresentados no formato de Resumo e de Pôster. A 

participação é somente para Projetos e Programas de Extensão e Cultura cadastrados na Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura. Os cursos e eventos, mesmo quando vinculados aos projetos e 

programas, não participarão destas modalidades. 

 

Resumo: 

O trabalho a ser submetido deverá ser confeccionado em duas laudas (modelo anexo). A 

primeira lauda deverá conter informações sobre as atividades desenvolvidas e os resultados 

alcançados pelos projetos e programas de extensão e cultura realizados em 2012. A segunda 

lauda estará reservada para inclusão de fotos. Pode colocar mais de uma foto colorida. O 

formato digital do resumo deverá ser em arquivo PDF formalizando um único arquivo. Não 

aceitaremos resumo e foto separadamente. O arquivo em PDF deverá ser enviado por 

email: dex.unirio@gmail.com. Não aceitaremos CDs ou impressões entregues por malote 

ou pessoalmente na Proexc. O prazo de entrega do resumo será de 04 a 24 de julho de 

2013. O resumo entregue será remetido à Revista da XI Semana de Integração Acadêmica, em 

formato digital, e posteriormente entregue a cada coordenador e a 1 bolsista dos projetos ou 

programas de extensão e cultura, no formato de DVD. 
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Pôster:  

Na modalidade pôster (tamanho 1m X 0,90 cm), poderão se inscrever responsáveis 

por programas e projetos de extensão que não contemplem bolsistas.  Para aqueles que 

possuem bolsistas de extensão e/ou iniciação artística e cultural a inscrição é 

obrigatória.  Os pôsteres serão avaliados por docentes externos a Universidade e o projeto ou 

programa concorrerão a uma premiação de melhor trabalho apresentado. Só serão aceitas 

inscrições de programas e projetos devidamente cadastrados pelo Departamento de Extensão. 

As datas de exposição do pôster serão informadas posteriormente. Serão impressos pela Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura, somente os pôsteres que estiverem dentro do formato padrão 

proposto pela PROExC (modelo e orientações anexo). A confecção do pôster é de 

responsabilidade exclusiva do coordenador. O formato de envio do pôster é em PDF. 

Encaminhar ao email dex.unirio@gmail.com. Não aceitaremos após o prazo de envio. O prazo 

de envio de inscrição dos pósteres é 04 a 24 de julho.  

Para que o pôster seja considerado inscrito pela Extensão, deverão constar no corpo do email 

as seguintes indicações: 

Nome do coordenador: 

Título do Projeto ou Programa: 

Nome do(s) bolsista(s): 

Tel: 

 

FÓRUM DE BOLSISTA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 O Fórum de Bolsistas acontecerá no dia 23 de outubro de 2013, das 14:00 h,  na Sala 

Vera Janacopúlos As atividades serão propostas pelos bolsistas envolvidos com as ações de 

extensão. 

 

Atividades Extras: 

As atividades extras serão de responsabilidade do coordenador do projeto ou programa 

de extensão e cultura. O mesmo deverá providenciar: infra-estrutura, materiais e divulgação 

para o evento cadastrado, bem como, obter os interessados pelas atividades. Caberá a 

PROExC divulgar nas redes sociais, no site da Unirio, no site oficial da Semana de Integração 

Acadêmica, além do site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia as atividades 

cadastradas. Não faremos divulgação por mídia impressa. O prazo para inscrição será de 02 a 

13 de setembro. (ficha anexa)  

Quaisquer dúvidas a serem dirimidas, ligar para o Departamento de Extensão  

2542-7545 e Coordenação de Cultura 2542-7181 
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Atenciosamente,  

  

Diretora do Departamento de Extensão    
 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADE EXTRA 

 

ATIVIDADE: __________________________________________________________ 

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A ATIVIDADE _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA MODALIDADE _____________ às _____  h 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

TÍTULO DO  PROJETO_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL: ______________________________________________________________ 

CENTRO / ESCOLA /  UNIDADE ________________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ____________________________________________________________ 

TELEFONE DE CONTATO: ____________________     CELULAR:____________________  

E-MAIL:______________________________________________________________________ 

 

 

Rio de Janeiro, ________ de  ____________________ de 2013 

 


