
 

                                 

 

EDITAL DA 3ª MOSTRA EXTENSIONISTA DE 
PROJETOS EM SALA DE AULA ULBRA TORRES 2018 

 
1. ABERTURA  
 
A Coordenação de Extensão da Ulbra Torres, juntamente com a Direção Geral do 
Campus comunica a abertura do edital da 3ª MOSTRA EXTENSIONISTA DE 
PROJETOS EM SALA DE AULA ULBRA TORRES 2018, que ocorrerá no período 
de 12 a 15 de Junho de 2018 no saguão da ULBRA Torres, sendo regido pelas 
normas descritas a seguir.  
 
2. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  
 
 2.1.  PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
As inscrições dos trabalhos serão realizadas diretamente no site  
http://expoulbra.ulbratorres.com.br/ e clique MOSTRA EXTENSIONISTA no 
período compreendido entre 05/05 a 08/06/2018.  
 
Os trabalhos inscritos poderão ter até quatro coautores e serão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
os dados de identificação de todos os autores no ato de inscrição do trabalho no 
sistema (nome, afiliação, endereço, e-mail).  
 
2.2 CATEGORIAS DOS TRABALHOS 
 
A 3ª MOSTRA EXTENSIONISTA DE PROJETOS EM SALA DE AULA ULBRA 
TORRES é voltada para as atividades acadêmicas teóricas e/ou práticas 
desenvolvidas nas disciplinas dos Cursos de Graduação e que receberá trabalhos 
em duas modalidades: 
 
1ª) os trabalhos poderão ser expostos na forma (se expositiva) original solicitada 
pelo professor da disciplina em sala de aula (cartazes, desenhos, pinturas, 
fotografias, croquis, maquetes). 
 
2ª) os trabalhos poderão ser expostos na forma de banner conforme modelo no 
site da Mostra. 
OBS.: Todos os trabalhos apresentados serão válidos para as ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES – 8h. 
 
2.3.  TAXA DE INSCRIÇÃO  
A taxa de inscrição será de R$ 30,00 por trabalho inscrito. O valor deve ser pago 
diretamente na secretaria da Extensão com as secretárias Manu ou Maria (horário 
de atendimento tarde e noite) 
 
 

http://expoulbra.ulbratorres.com.br/


 

 
 
 
 
 
3. FORMAS DE APRESENTAÇÃO  
 
Todos os trabalhos deverão anexar um resumo da atividade no ato da inscrição no 
site http://expoulbra.ulbratorres.com.br/ da Mostra Extensionista. 
Os trabalhos na forma original (solicitado pelo professor em sala de aula) serão 
expostos no saguão pelos responsáveis da atividade (professores e alunos 
responsáveis) em local disponibilizado pela Coordenação de Extensão. Esta 
organização no saguão deverá ser realizada no dia 08/06 (6ª feira) até às 22h.  
O modelo padrão do pôster está disponível no site  
http://expoulbra.ulbratorres.com.br/ e ou podem usar banner que já tenha sido feito 
sobre o trabalho. O pôster pode ter as dimensões de 90 cm de altura X 60 cm de 
largura. O conteúdo refere-se ao que foi informado no resumo do trabalho. A 
apresentação em pôster deve conter o título do estudo, autores, afiliação, 
introdução, objetivos geral e específicos, metodologia, resultados ou metas a 
serem alcançadas, considerações finais e referências.  
Todos os pôsteres deverão ser entregues até o dia 08/06/2018 a partir das 14 
horas na secretaria da Coordenação de Extensão, devendo ser retirados no dia 15 
de junho a partir das 21h.  
Os trabalhos serão expostos no saguão da Universidade, com locais pré-
determinados conforme orientações da Coordenação de Extensão.  
 
 
 
4.  AS NORMAS DO RESUMO NO ATO DA INSCRIÇÃO NO SITE 
 
4.1. TEXTO  
O resumo deve ser redigido em português, com no máximo 200 palavras com 
espaços simples seguindo a edição pré-estabelecida pelo sistema. A letra deve ser 
Arial 12, justificado, espaçamento simples. Não deverá conter citação de subitens 
como introdução, objetivo, método, resultados e conclusão. Deve conter até cinco 
palavras-chave.  
 
 
 
 
4.2. O MODELO DE RESUMO NO ATO DA INSCRIÇÃO NO SITE 

http://expoulbra.ulbratorres.com.br/
http://expoulbra.ulbratorres.com.br/


 

Título do trabalho (maiúsculas, tam.14, centralizado e negrito)  
Nome do Autor1; Nome do Orientador2 (fonte 12, centralizado)  
1. Instituição 1. Endereço da Instituição 1.  
2. Instituição 2. Endereço da Instituição 2.  
Email do apresentador@email.com  
 
Texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto. Texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, 
texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto.  
________________  
Palavras-Chave: nonono; nonono; nonono; nonono; nonono  
 
 
 
5. CERTIFICAÇÃO 
 Todos os autores dos trabalhos receberão certificados de participação no 
evento. 
 
 
 

Professora Dra. Inês Oliveira Jacques 
Coordenadora de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação ULBRA TORRES 
 
 
  


