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CHAMADA PÚBLICA  

SUBMISSÃO DE RESUMO 

II CONGRESSO DE EXTENSÃO DA UFSB - CONEX 

 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Universidade Federal do Sul da Bahia 

torna pública a presente chamada para submissão de trabalhos destinados ao II 

Congresso de Extensão da UFSB (II CONEX). 

 
O evento ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, em formato on-line, e reunirá 

estudantes, técnicos (as) e docentes da UFSB e de outras instituições, e será uma 

oportunidade para discutir os resultados das recentes atividades de extensão 

desenvolvidas na UFSB. 

 

Apesar do cenário da pandemia de Covid-19, a extensão universitária se consolidou 

como ferramenta estratégica, mantendo e ampliando o diálogo entre comunidades 

internas e externas, mesmo diante dos limites impostos pelo isolamento social.  O II 

CONEX pretende dar visibilidade às iniciativas extensionistas que estão ocorrendo 

atualmente na UFSB e fazer um balanço geral das atividades que estavam em 

andamento até a pandemia.  

 

2. DA ESTRUTURA DO EVENTO 

 

O II Conex ocorrerá em formato on-line e sua programação será divulgada em um site 

na página principal da UFSB. As informações gerais do evento também estão 

permanentemente disponíveis na página da extensão 

https://www.ufsb.edu.br/extensao, onde estão as ferramentas para a submissão dos 

resumos e para as inscrições de ouvintes por meio do SigEventos. 

 

O II Conex contará com a seguinte estrutura: 1) palestra de apresentação com nome 

de destaque nacional na área de extensão; 2) mesas redondas com convidados (as) 

externos (as) que debaterão temas de relevância para a extensão e para os territórios 

de abrangência da UFSB na atualidade; 3) cursos e mini-cursos a serem ofertados 

pela Proex e pela comunidade acadêmica; 4) apresentações em formato de vídeos 

gravados com duração de um minuto produzidos por estudantes atuantes na 

extensão, bolsistas ou voluntários (o material deverá ser gravado para ficar disponível 

ao público no site); 5 ) apresentações ao vivo de coordenadores (as) sobre projetos, 

https://www.ufsb.edu.br/extensao
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programas e produtos que estão ativos durante a pandemia (em pequenos grupos 

divididos por área temática da extensão). 

 

Os dois últimos tópicos (4 e 5) foram pensados para suprir o formato de apresentação 

oral dos resumos submetidos, em função das adaptações necessárias que exigem 

agilidade e logística adequadas a um evento online e para incentivar o engajamento 

e a certificação do corpo discente. Para participar, os (as) coordenadores (as) devem 

enviar os resumos de suas atividades conforme as normas desta chamada. A seleção 

consiste na apreciação dos resumos por (as) avaliadores (as) do banco da Proex 

como etapa prévia para a apresentação oral e publicação nos anais.  

 

 

3. DOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE 

RESUMOS 

 

 

Os responsáveis pela submissão dos trabalhos devem ser os (as) coordenadores (as) 

das atividades. Podem ser enviados até dois resumos de atividades diferentes por 

coordenador (a). 

 

Só poderão ser submetidos resumos de trabalhos cuja atividade de extensão esteja 

cadastrada no módulo de extensão do SIGAA da UFSB, nas modalidades programa, 

projeto e produto, cujo status da atividade esteja "em execução", "pendente de 

relatório”, “relatório submetido” ou “concluída". Caso a atividade tenha sido submetida 

há pouco tempo e ainda se encontre em processo de avaliação, enviar um email para 

extensao@ufsb.edu.br solicitando ajuda para a agilidade do processo. 

 

A submissão do resumo deve ser feita no site  

https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/conex2020 . O Anexo 1 desta chamada 

contém um tutorial detalhado com o procedimento para submissão. 

 

Durante a submissão, deve ser enviado em anexo um arquivo do resumo (conforme 

modelo do anexo 2 desta chamada). Ao final deste documento, o (a) autor (a) deve 

manifestar seu interesse em relação à modalidade de apresentação: 1) coordenador 

(a) para as apresentações ao vivo (apenas para atividades que estiveram ou estão 

ativas durante a pandemia); 2) estudante ou equipe de estudantes para os vídeos 

gravados (para atividades que não estão sendo executadas durante a pandemia). 

https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/conex
https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/conex
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4. REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS 

 
O Anexo 2 desta chamada contém um modelo para formatação do arquivo do 

resumo. 

 
a. Os resumos simples devem conter o título, o nome do(s) autor(es) com filiação 

institucional e contato do autor principal logo abaixo do título, a equipe, a introdução, 

o objetivo, a metodologia, os resultados e/ou as conclusões parciais ou finais, e três 

palavras-chave. Todo o texto deve estar com fonte Arial 12. 

 
b. Os arquivos devem estar em formato word.  

 
c. O título deve estar em negrito e centralizado. 

 
d. As palavras-chave iniciando com maiúscula e separadas por ponto e vírgula.  

 
e. O corpo do texto deve ser em parágrafo único sem separação por tópico, 

justificado, com espaço entre linhas de 1,5 cm. Deve conter no mínimo 250 e no 

máximo 400 palavras. Todas as margens com 2,5 cm. 

 
5. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Os critérios de avaliação serão os seguintes: coerência e clareza dos objetivos, da 

metodologia, e dos resultados parciais ou finais. Os resumos submetidos serão 

avaliados pelo banco de avaliadores da Proex. Os trabalhos aprovados serão 

divulgados na página https://www.ufsb.edu.br/extensao, juntamente com as diretrizes 

para a apresentação oral.

https://www.ufsb.edu.br/extensao
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6. PUBLICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

Os resumos dos trabalhos aprovados no II CONEX serão publicados em anais 

do congresso, que estarão disponíveis no site da UFSB na página 

https://www.ufsb.edu.br/extensao. 

 
Os certificados de participação no evento serão expedidos pela Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (Proex) e estarão disponíveis no site do evento. 

 
7. CRONOGRAMA 

 

De 24 de setembro até 10 de outubro: envio dos resumos 

Dia 5 de novembro: resultado das avaliações dos resumos 

De 5 a 15 de novembro: entrega dos vídeos pelos (as) discentes 

Dia 15 de novembro: divulgação dos dias e horários de apresentação dos (as) 

coordenadores (as) 

De 15 de outubro a 30 de novembro: inscrições para ouvintes 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) As informações fornecidas, bem como seu correto preenchimento são de 

responsabilidade do proponente; 

b) A submissão do resumo não garante a aprovação. 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do II Congresso de 

Extensão da UFSB. 

 
Qualquer dúvida e esclarecimentos, entrar em contato por e-mail: 

extensao@ufsb.edu.br 

 
Itabuna, 21 de setembro, 2020. 
 
 

 
 
 
 

Lilian Reichert Coelho 
Pró-reitora de Extensão e Cultura 

https://www.ufsb.edu.br/extensao
mailto:extensao@ufsb.edu.br
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ANEXO 1 - TUTORIAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS (algumas imagens 
da telas são apenas a título de exemplo baseadas no I Conex) 

 
Passo 1: Acessar o endereço  https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/conex2020  

 
Passo 2: Clicar em “Inscrever-se” na parte inferior da tela 
 

 
 

Passo 3: Se tiver vínculo com a UFSB, entrar com o mesmo login usado no 

SIG. Se for membro externo, sem vínculo, realizar cadastro no sistema. 

 

https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/conex
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Passo 4: Na aba “Participantes”, selecionar “Realizar Nova Submissão” no 

item “Submissão de Trabalhos” 

 

 

Passo 5: Selecione o evento principal “II Congresso de Extensão da UFSB 

- Conex” e clique no ícone “seta verde” 

 
Passo 6: Coloque o título, o resumo e a área do trabalho nos locais 

especificados 
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Passo 7: Adicione cada participante (autor e/ou co-autor) deste trabalho. 

Pessoas com vínculo com a UFSB devem adicionar matrícula (discente) ou 

Siape (docente ou servidor técnico) e o sistema reconhecerá. No caso de 

usuários externos, é realizado um cadastro com informação de e-mail, nome 

completo e instituição. Deve-se inserir um por vez e clicar em “adicionar 

participante”. 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEX) 

 

 

Passo 8: Submeter arquivo de acordo com Anexo 2. 

 
Passo 9: Ler as condições de direitos autorais e caso aceite, submeter o 

resumo. Você receberá um e-mail de confirmação. 
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ANEXO 2 - MODELO DE ARQUIVO DO RESUMO A SER SUBMETIDO 

Referente ao Passo 8 do Anexo 1 

 

 
Nome da atividade vinculada registrada no módulo de extensão SIGAA: 

 
 

Coordenador(es) da atividade no módulo de extensão SIGAA: 
 

 
 
Modalidade de apresentação: 
 
(  ) coordenador (a) para as apresentações ao vivo (apenas para atividades que estão ou 
estiveram ativas durante a pandemia) 
 
( ) estudante ou equipe de estudantes para os vídeos gravados (colocar aqui o email do/a 
estudante responsável) 
 

 

 
Título do resumo 

 
Nome do (a)  autor (a)  - Instituição do (a) autor (a) 

e-mail do (a) autor (a) 

Nome do (a) co-autor (a) - Instituição do (a) co-autor (a) (Se houver) 

e-mail do (a) co-autor (a) 

 
Texto corrido com 250 a 400 palavras (a introdução, o objetivo, a metodologia, os 

resultados e/ou as conclusões parciais ou finais) 

 

 
Palavras-chave: iniciando com maiúscula e separadas por ponto e vírgula (três palavras) 
 
 
 


