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Chamada Interna 04/2021 – Seleção de relatos de experiência para o livro de resumos “EXTENSÃO 
NA UFPR EM TEMPOS DE PANDEMIA”. 

  
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições realiza a 
chamada interna para selecionar  relatos de experiência para o 
livro de resumos “EXTENSÃO NA UFPR EM TEMPOS DE 
PANDEMIA”. 

  
Processo nº 23075.034100/2021-02 

1 - DO OBJETIVO 

Sabendo que a Extensão na UFPR não parou durante a Pandemia de Covid-19, mas ao contrário, 
reinventou-se e foi presença marcante na comunidade interna e na sociedade, a presente chamada 
tem como objetivo selecionar relatos de experiências, na forma de resumos, onde as equipes 
envolvidas em Programas e Projetos de Extensão compartilhem suas vivências, as adaptações e 
superações das dificuldades impostas às atividades presenciais, para execução das atividades 
extensionistas durante a pandemia de COVID-19. 

2 -  DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS  

2.1 Os resumos deverão ser encaminhados no formato DOC ou DOCX, o arquivo deve seguir os 
seguintes requisitos: 

 Nome do Projeto/Programa de Extensão; 

 Área temática; 

 Coordenação (até dois nomes); 

 Nome do Setor; 

 E-mail; 

 Link das redes sociais e site (se houver); 

 Texto do resumo (release)  com o mínimo de 1000 e o máximo de 1300 caracteres e revisado; 

 Até quatro imagens (mínimo 1000 pixel de base com a altura proporcial,  incluindo logo) 
representativas da atividade extensionista, as mesmas são de responsabilidade da 
coordenação, as legendas deverão ter até 100 caracteres.  
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2.2 Os resumos deverão ser encaminhados pela coordenação do Programa ou Projeto de Extensão, 
as informações prestadas são de responsabilidade do participante. 

2.3 As submissões deverão ser realizadas no período de 03/07 à 02/08 até às 23:59 h. 

2.4 Enviar o arquivo DOC/DOCX para o e-mail sac.proec@ufpr.br com o assunto “EXTENSÃO NA UFPR 
EM TEMPOS DE PANDEMIA”. 

3 – DA PUBLICAÇÃO  

O livro de resumos será uma publicação com ISBN da Coordenação de Extensão – COEX/SAC  
vinculado à Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná.  

4 – DA ANÁLISE DOS RESUMOS  

Os resumos serão analisados e enviados para correção pelo COEX/SAC. 

5 – DA SELEÇÃO 

A divulgação da análise dos resumos será realizada de acordo com a data prevista no cronograma e 
será disponibilizado em http://www.proec.ufpr.br/links/extensao.html.  

6 – DO CRONOGRAMA 

Envio do Resumo  03/07/2021 a 02/08/21 até às 23:59 h 

Análise dos Resumos  03/08/2021 a 17/08/21  

Correções 18/08/2021 a 22/08/21 até às 23:59 h 

Divulgação da lista de Resumos selecionados 23/08/21 

Editoração Até 31/08/21 

Previsão de Publicação  Até 30/09/21 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtido no COEX/SAC, pelo telefone (41)99927-4300 ou via e-
mail sac.proec@ufpr.br. 

A presente Chamada entra em vigor na da data de sua publicação. 

 
Curitiba, 02 de julho de 2021. 

 
 

Prof. Dra. Mayara Elita Braz Carneiro 
Coordenadora de Extensão  
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