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                                   Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017. 

 

Prezados Coordenadores de Programas/Projetos de Extensão e Cultura 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROExC convida os coordenadores e 
discentes envolvidos com Programas e Projetos de Extensão e Cultura a 
participarem do evento da XV Semana de Integração Acadêmica, XXII 
Encontro de Extensão e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que 
acontecerá nos dias 23 a 28 de outubro, com o tema “A Matemática está em 
tudo”.  

A participação no XXII Encontro de Extensão ocorrerá por meio de trabalhos 
apresentados no formato de Apresentação oral, Pôster, Mesa Redonda, Roda 
de Conversa ou Apresentação cultural. 

Independentemente da forma de apresentação, o coordenador deverá 
preencher o formulário único acessando o endereço na página da proexc 
http://www.unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura/editais/edital-n-03-2017-
inscricao%20SIA/edital-n-03-2017, contendo o resumo, até 21 de agosto, 
contendo Título, Autores, Introdução (há quanto tempo existe a ação, onde 
atua, a comunidade atingida, as parcerias, etc.), Objetivo, Métodos, Resultados 
e Discussão, com um máximo de 300 palavras Na área em destaque, responda 
a seguinte pergunta “No desenvolvimento de suas ações de extensão, em qual 
parte está a Matemática?”. 

Cada apresentação terá um formato próprio.  Cada Programa e Projeto inscrito 
na Pro-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC) que tenham bolsa deverá 
escolher entre um dos formatos de participação (É obrigatória a participação 
para bolsistas de extensão PIBEX, Cultura  PIBCUL, ou PROTES ou PPA).  A 
participação é facultativa apenas para aqueles Programas ou Projetos que não 
tenham sido contemplados com bolsas. 

 

APRESENTAÇÃO ORAL 

A apresentação oral deverá ser realizada pelo bolsista, caso o 
programa/projeto possua bolsista. Ele deverá apresentar sucintamente os 
dados de projetos e/ou programas. As apresentações ocorrerão nos espaços 
determinados pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura que serão divulgados 
posteriormente no site da PROExC/SIA. O coordenador poderá optar, 
preferencialmente, por um dos dias, locais e turnos (das 9-12h, das 13-17h, ou 
das 18-20h) obedecendo à ordem de inscrição e considerando o limite de 
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apresentações possíveis por turno. As apresentações (incluindo exibição de 
vídeos) terão de 5 a 10 minutos por projeto ou programa e se houver projeção 
de material, o mesmo deverá ser enviado, em formato adequado, para o e-mail 
sia.proexc@unirio.br impreterivelmente, até o dia 03/10/2015. 

 

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE PAINEL (Banner, ou Poster)  

A apresentação de painel está destinada apenas aos alunos da UNIRIO, sejam 
bolsistas ou colaboradores de programa/projeto. O painel deverá ter 90 cm de 
largura e 120 cm de altura com o logo da PROExC e da UNIRIO (disponíveis 
no site) devendo obrigatoriamente conter: área temática; título; componentes; 
introdução; objetivos; metodologias; público atingido; resultados e discussão. 
Na área em destaque, responda a seguinte pergunta “No desenvolvimento de 
suas ações de extensão, onde a matemática é aplicada? Deve ser em formato 
de banner com cordão para pendurar. Cada apresentador de trabalho é 
responsável pela confecção (inclusive financeiramente), afixação, 
apresentação e retirada do seu pôster, ao final do turno de apresentação. A 
PROExC colocará à disposição os suportes dos pôsteres, cabendo a cada 
apresentador providenciar seu encaixe em acordo com o número de processo 
inicial gerado. 

Os pôsteres deverão estar disponíveis em um turno e serem afixados no local 
do evento de acordo com a programação divulgada na página da PROExC.  

O Coordenador deverá indicar o turno de preferência de apresentação do 
pôster. É obrigatória a presença de um acadêmico (bolsista ou voluntário (caso 
não haja bolsista) de extensão) para apresentar o pôster durante todo o seu 
turno de exposição. Após o turno de apresentação, os posteres deverão ser 
retirados do local e levados pelos bolsistas. 

 

MESA REDONDA 

As mesas redondas propostas deverão ser enviadas até a data limite de 21 de 
agosto e terão o formato de um Tema principal, e temas apresentados 
secundariamente, com tempo máximo de apresentação de 50 minutos e mais 
15 minutos de perguntas e debates do público. No máximo 5 alunos de 
extensão poderão ficar na mesa.  

 

 

RODA DE CONVERSA  

mailto:sia.proexc@unirio.br
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É uma proposta ao ar livre, com um debatedor e instigador de temas 
relacionados à extensão com a geração de um texto final coletivo. O tempo 
máximo é de 60 minutos. A roda de Conversa é restrita a coordenadores de 
projetos institucionalizados na PROExC e pode ser formada por mais de um 
projeto ou programa. 

 

APRESENTAÇÃO CULTURAL 

O projeto ou programa artístico-cultural poderá realizar pequenas 
apresentações musicais, teatrais relativas ao seu projeto em um tempo de até 
20 minutos. O coordenador e o bolsista deverão providenciar todo o material 
necessário a sua apresentação com antecedência. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Os locais, dias e horários poderão ser escolhidos durante a inscrição disponível 
no formulário on line. 

Opcionalmente, os Programas/Projetos de Extensão e Cultura poderão 
oferecer alguma ação de extensão, como por exemplo, visitas técnicas, 
minicursos entre outras ações. 

Os Programas e Projetos de Extensão e Cultura serão avaliados por uma 
equipe multidisciplinar. 

 

CRONOGRAMA SIA 2017 

Datas ETAPAS 

21/08/2017 Data limite para inscrição na SIA 

03/10/2017 
Prazo final para entrega de material para apresentação oral, 

por email (sia.proexc@unirio.br) 

23/10/2017 Abertura do evento 

24, 25 e 
26/10/2017 

Apresentação Oral 

24, 25 e 
26/10/2017 

Apresentação Cultural 

24 e 
25/10/2017 

Apresentação na forma de Painel ou poster (Banner)  

25 e 
26/10/2017 

Mesa de Debates 

24, 25 e 
26/10/2017 

Roda de Conversa 

24 e Execução das Ações de Extensão 
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26/10/2017 

27/10/2017 Premiação da SIA e encerramento 

 

Atenciosamente, 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 


