
                                                   

 
EXPOULBRA TORRES 2018  
VI SALÃO DE EXTENSÃO 

 

 
 
 
Em sua 6ª Edição, o SALÃO DE EXTENSÃO da Universidade Luterana do Brasil, 
ULBRA Torres/RS fará parte da EXPOULBRA 2018, que acontecerá no período 
de 20 a 23 de novembro de 2018, e abordará áreas  da Extensão da Universidade: 
comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, 
saúde, tecnologia e produção, e trabalho. 
 
O Salão de Extensão visa à mostra, divulgação, promoção e integração das Ações 
de Extensão que são desenvolvidas na Ulbra Torres/RS. Este evento possibilita 
momentos de reflexão e discussão sobre o fazer extensionista gerando um 
ambiente de troca e debate entre a comunidade acadêmica e parceiros da 
sociedade. 
 
1. O evento está estruturado na seguinte modalidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Apresentação de Projetos de Extensão: promover e divulgar Pré-projetos e 
projetos de Extensão através da apresentação em uma das sessões               
(Comunicações Orais ou Exposição de pôster ou nas duas sessões). 

 
2. Inscrições 
2.1 As inscrições de apresentação de Projetos de Extensão serão realizadas no 
site da EXPOULBRA TORRES - http://expoulbra.ulbratorres.com.br/,  em uma das 
sessões (Exposição de pôster ou Comunicações Orais ou os dois- exposição e 
comunicação oral)) até o dia 16/11/2018.  
Os projetos serão submetidos a avaliação e aceite. Portanto, em caso de 
correção, os participantes serão comunicados via e-mail dos possíveis ajustes e 
terão 48h para anexar os projetos com as novas alterações. 
Cada sessão terá como validade a seguinte carga horária: 4h para exposição de 
pôster, e 12h para os inscritos com apresentação oral. O valor da inscrição é de 
R$ 30,00 por projeto para todas as sessões e deverá ser pago na secretaria da 
Coordenação de Extensão. Os projetos inscritos poderão ter até três Coautores 
e serão necessários os dados de identificação de todos (apresentador, orientador 
e coautores no ato de inscrição no sistema (nome, endereço, e-mail, cpf). 
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O modelo padrão do Pôster está disponível no site da EXPOULBRA TORRES - 
http://expoulbra.ulbratorres.com.br/ . 
O pôster é obrigatório tendo por dimensões 90 cm de altura X 60 cm de largura. O 
conteúdo refere-se ao que foi informado no resumo do trabalho. Todos os 
pôsteres deverão ser entregues no dia 16/11/2018, até às 21h na secretaria da 
Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação, devendo ser retirados 
após o término do V SALÃO DE EXTENSÃO (dia 23 de novembro, previsto para 
21h). 
Comunicado importante - Todos os projetos de extensão existentes na Unidade 
deverão ser, obrigatoriamente, inscritos no VI Salão de Extensão, conforme o 
Edital 01/2013 da Universidade: 
 
“VIII- Resultados esperados 
 
Os projetos de extensão desenvolvidos no âmbito dos Programas Institucionais de 
Extensão devem resultar em efetivas contribuições para o desenvolvimento das 
comunidades envolvidas, bem como devem resultar em produções e publicações 
científicas. Para tanto, requer-se que os docentes extensionistas apresentem pelo 
menos um artigo em periódico acadêmico ou artigo completo em evento, sendo 
compulsória a sua participação no Salão de Extensão da ULBRA.  Os monitores e 
bolsistas de extensão universitária devem apresentar os trabalhos em pelo menos 
dois eventos anuais de extensão, sendo um, no referido Salão de Extensão e 
outro externo.” 
 
3. Resumo no ato da inscrição no sistema 
A estrutura do resumo a ser inserido no sistema no ato da inscrição, conforme 
está descrito no final deste edital, é a seguinte: 
a) Apresentação de uma breve introdução sobre o trabalho; objetivo geral e a 
justificativa do projeto; 
b) Relato da metodologia utilizada de forma concisa e clara; 
c) Apresentação da síntese das metas alcançadas ou a serem alcançados até o 
momento, ou se for o caso, as conclusões do projeto de extensão; 
d) Não é permitida a inserção de figura, quadro ou gráfico no corpo do resumo; 
e) Não insira no resumo título, nome do autor, orientador, colaborador, etc. 
 
4. Disposições Gerais 
As situações não contempladas neste regulamento serão analisadas e resolvidas 
pela Coordenadoria de Extensão – Torres, a partir da solicitação do (s) envolvido 
(s), encaminhada para o e-mail do evento constando a justificativa. 
 
4. Formas de Apresentação 
a. Os trabalhos encaminhados para o VI Salão de Extensão serão avaliados por 
uma Comissão composta por docentes da Universidade vinculados às áreas 
temáticas. 
b. Os trabalhos aprovados pela Comissão e apresentados em uma das Sessões 
(pôster e ou apresentação oral ). 
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5. Sessão de Pôster 
Os trabalhos serão expostos nas dependências do evento, em horários 
determinados no programa oficial segundo as áreas temáticas. Cada trabalho será 
Identificado com um código numérico por ordem de inscrição das áreas temáticas. 
Os painéis serão apresentados na forma banner, em Língua Portuguesa e terão 
as seguintes dimensões: 0,60m (largura) por 0,90m (altura). 
 
6. Sessão de Comunicação Oral 
Na Comunicação Oral o apresentador deverá comparecer ao local no turno 
previsto, e aguardar  a ordem de apresentação que será divulgada. 
 O apresentador terá de 5 a 10 minutos para expor seu trabalho e, na sequência, o 
mediador poderá utilizar-se de 5 minutos para ponderações. 
O apresentador poderá apresentar mais de um trabalho no referido evento. 
 

7. PREMIAÇÃO: 
 
O Prêmio será atribuído aos alunos destaques do VI SALÃO DE EXTENSÃO 
classificados em PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR. Os trabalhos 
premiados receberão um certificado especial 
 

 
O exemplo de resumo poderá ser visualizado a seguir:   

 

 TÍTULO DO TRABALHO 

(maiúsculas, tam.14, centralizado e  negrito) 
 

SOBRENOME, Prenome do Autor1; SOBRENOME, Prenome do Orientador2  

(fonte 12, justificado à direita) 

 

Palavras-Chave: Nonono. Nonono. Nonono. Nonono. 

 

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, 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, 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.  

________________ 

1 Especificações sobre o(s) autor(es) e orientador, instituição, agência  
financiadora e endereço eletrônico (fonte 10, espaço simples) 

2 As referências das citações indiretas deverão constar em notas de rodapé; 
 

 


