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Tema 

“Desenvolvimento Regional e Cidadania pela perspectiva da Extensão” 

 

1. Da modalidade e limites de trabalhos  

1.1 De acordo com a regra da Unipampa para participação do SEURS, o Campus São Borja pode 
apresentar 01 (um) trabalho na modalidade apresentação oral em plataforma digital, selecionado 
internamente. 

1.2 O trabalho deve estar inserido nas seguintes áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos 
Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho. 

1.3 Regulamento do evento: 

a) Os apresentadores dos trabalhos selecionados na modalidade apresentação oral deverá acessar a 
sala virtual com 15 minutos de antecedência e permanecer durante todo o período da sessão de sua 
apresentação. 

b) As sessões de apresentações orais serão estruturadas em dois momentos:  

1. Apresentação da atividade (em até dez minutos): o apresentador poderá se valer do recurso de 
compartilhamento de tela para expor seu trabalho.  

2. Roda de conversa entre os participantes e resposta às questões via chat (com aproximadamente 
uma hora de duração). 

c) As atividades de extensão serão apresentadas por apenas um (1) relator por trabalho selecionado. 

d) Além dos apresentadores dos trabalhos selecionados, as sessões contarão com a participação de um 
mediador, responsável pela condução dos trabalhos, e por um monitor para auxiliar nas atividades 
de apoio nas salas virtuais. 

e) As sessões serão organizadas, preferencialmente, por áreas temáticas, como oportunidade de 
conhecimento e aproximação entre os projetos. 

f) Não será permitida a troca de sala ou horário, depois da publicação do ensalamento das 
apresentações. 

g) Os apresentadores deverão ser estudantes das IES. 

h) As apresentações poderão ser realizadas em português ou espanhol. 



2. Cronograma 

2.1 O envio dos trabalhos que participarão do processo de seleção do Campus São Borja deverá 
obedecer às datas e etapas abaixo indicadas: 

DATA ETAPA 

Até 05/08/2021 
Envio das propostas para a CLEXT-SB  

06/08/2021 Avaliação das propostas 

09/08/2021 Divulgação do resultado da seleção interna realizada pela CLEXT-SB 

10/08/2021 Recursos  

12/08/2021 Divulgação do resultado da seleção interna após recursos 

13/08/2021 Envio do trabalho selecionado pela CLEXT-SB à PROEXT 
14/08/2021 Período de ajuste nos trabalhos (se necessário) 

17/08 a 10/09/2021 Período de realização de inscrição de ouvintes e apresentadores 

 

3. Seleção do Campus São Borja 

3.1. Será selecionado apenas 01 (um) trabalho pela CLEXT-SB, que representará o Campus São Borja na 
inscrição de trabalhos pela Unipampa. 
 
3.2. O  coordenador da proposta deverá enviar ficha de inscrição (ANEXO I) para e-mail institucional da 
CLEXT-SB (clext.saoborja@unipampa.edu.br) no período definido no cronograma (item 2) conforme as 
normas do evento. (https://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento); 

3.3 Caberá a CLEXT-SB realizar a seleção de trabalhos no campus, respeitando os prazos do cronograma 
(item 2) publicando os Critérios de avaliação e classificação apresentados neste documento (item 5). 

3.4 O texto correspondente à proposta selecionada deverá ser enviado à CLEXT-SB exclusivamente no 
formato indicado no site do evento https://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento#h.qr4cxrg6roee. 

4. Condição para participar do processo de seleção interna 

4.1 Poderá participar da seleção interna, proposta de trabalho referente a projeto ou programa de 
extensão com registro válido junto à PROEXT, em execução nos anos de 2020 e ou 2021 e que 
apresente resultados, pelo menos, parciais. 

5. Critérios de avaliação e classificação da modalidade apresentação oral 

5.1 O trabalho selecionado pela CLEXT-SB considerará os seguintes critérios: 

a) Estar de acordo com as normas contidas no regulamento do 39º SEURS;  

b) Enquadrar-se nas áreas temáticas do 39º SEURS;  

c) Originalidade; 

d) Proposta do trabalho relacionada à temática do Seminário: “Desenvolvimento Regional e Cidadania 
pela perspectiva da Extensão''. 
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e) Pertinência do título, qualidade do resumo, da introdução, da fundamentação metodológica, do 
alcance dos resultados e das considerações finais; 

f) O desenvolvimento e os processos avaliativos do trabalho devem contemplar: 

(i) a participação da comunidade no planejamento e execução da atividade de extensão;  

(ii) o impacto e a transformação social proporcionados pela atividade de extensão; 

(iii) a contribuição da atividade de extensão na formação acadêmica dos estudantes envolvidos. 

6. Da Formatação dos Trabalhos 

6.1 A submissão dos Artigos deverá ser realizada no formato PDF e em conformidade com o Modelo de 
Trabalho do 39º SEURS, ANEXO III deste Edital.  

6.2 Cada artigo deve ser inédito, não tendo sido publicado sob qualquer forma impressa ou eletrônica, 
devendo assim permanecer até o término do evento.  

6.3 Cada artigo poderá ter até 5 estudantes autores e, obrigatoriamente, 1 coordenador/orientador 
servidor das instituições participantes do SEURS. Cada coordenador poderá submeter apenas um 
artigo. 

6.4 O artigo deve ter no máximo 4 (quatro) páginas (A4) e deve ser classificado em uma das oito áreas 
temáticas da extensão: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; 
Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho. 

6.5 Devem ser respeitados, ainda, todos os demais requisitos presentes no Regulamento do 39º SEURS, 
disponível em https://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento. 

7. Da inscrição dos trabalhos selecionados para o 39º SEURS 

7.1 Finalizado o processo, o trabalho selecionado na avaliação da CLEXT-SB será enviado à PROEXT para 
inscrição no 39º SEURS, de acordo com o cronograma geral. 

8. Disposições gerais 

9.1 Caso a vaga disponibilizada por esta chamada não seja preenchida pelo Campus, caberá à PROEXT a 
seleção de propostas institucionais, independente do Campus ou unidade de origem da proposta, a fim 
de assegurar a plena representação da UNIPAMPA no evento. 

9.2 Os casos omissos nesta Seleção Interna serão resolvidos no âmbito da CLEXT-SB. 

  

São Borja, 26 de julho de 2021. 

  

Coordenação da CLEXT-SB 
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