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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

CHAMADA INTERNA N° 01/2022 -  Seleção de Relatos de Experiência para o E-book de Resumos por Setores “Experiências Extensionistas ”.

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições realiza chamada interna para
selecionar relatos de experiência para o e-book de resumos
“EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS”. 

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), torna público a presente Chamada
Interna para selecionar relatos de experiência para o E-book de resumos “EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS”. 

 

1 - DO OBJETIVO

A presente chamada tem como obje�vo selecionar relatos de experiências, na forma de resumos, onde as equipes envolvidas em
Programas e Projetos de Extensão compar�lhem suas vivências, com o intuito de fortalecer o reconhecimento da Extensão como função
acadêmica com ênfase na relação teoria e prá�ca, na troca de saberes como uma ação transformadora entre sociedade e universidade e a
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.

 

2 - DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS

2.1 As inscrições serão realizadas através do formulário que deve ser acessado através do link h�ps://forms.office.com/r/p5jH2atVcY, os
resumos deverão ser anexados no formulário no formato DOC ou DOCX em texto Arial 12, o arquivo deve conter os seguintes requisitos:

Nome do Projeto/Programa de Extensão; 

Data de Vigência;

Área temá�ca; 

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

Nome do Setor/Campi;

Coordenação (até dois nomes); 

Autor (se houver);

Nome dos Bolsistas;

Nome dos(as) Voluntários(as);

E-mail;

Links/site das redes sociais (se houver);

Texto do resumo (release) com no mínimo 1200 e máximo 1800 caracteres (incluindo espaçamento e acentuação) na fonte Arial
tamanho 12, espaçamento simples e texto jus�ficado;

Imagem da logo marca, se houver na extensão PNG com no mínimo 1000 pixels de base.

Quatro imagens na extensão JPG com no mínimo 1000 pixels de base, que represente a a�vidade extensionista, coloca-las no
arquivo na ordem de preferência para a publicação, as mesmas são de responsabilidade da coordenação, as legendas deverão ter
até 100 caracteres (incluindo espaçamento e acentuação).

2.2 Os resumos deverão ser subme�dos pelos coordenadores do Programa ou Projeto de Extensão, as informações prestadas são de
responsabilidade do par�cipantes. 

2.3 As submissões deverão ser realizadas no período de 09/05 a 13/06 até às 23:59 h.

 

3 – DA PUBLICAÇÃO  

O E-book de resumos será uma publicação com ISBN da Coordenadoria de Extensão – COEX/SAC vinculado à PROEC.

 

4 – DA ANÁLISE DOS RESUMOS  

Os resumos serão analisados e enviados para adequação pela COEX/SAC.

 

5 – DA SELEÇÃO 

https://forms.office.com/r/p5jH2atVcY
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A divulgação da análise dos resumos será realizada de acordo com a data prevista no cronograma e será disponibilizado em
h�p://www.proec.ufpr.br/links/extensao/sac.html 

 

6 – DO CRONOGRAMA 

Submissão do Resumo 09/05/2022 a 13/06/2022 até as 23:59

Análise dos Resumos 01/06/2022 a 20/06/2022

Adequações 21/06/2022 a 28/06/2022 até as 23:59

Divulgação da Lista de Resumos Selecionados 01/07/2022 

Editoração Até 30/11/2022 

Previsão da Publicação Até 10/12/2022

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos adicionais poderão ser ob�dos na Seção de Ar�culação e Comunicação da Coordenadoria de Extensão da PROEC 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. 
 

Curi�ba, 05 de maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por MAYARA ELITA BRAZ CARNEIRO, COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE EXTENSAO -
PROEC, em 06/05/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4482550 e o código CRC F389470A.

Travessa Alfredo Bufren, 140. 3º Andar - Centro - CEP: 81.531-990 - Curi�ba-PR 
Telefone: (41) 3310-2601
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