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EDITAL Nº. 05/2010- PROEC/UNEMAT 

 
2º SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 

 
“A extensão como espaço de pesquisa” 

 
A Universidade do Estado de Mato Grosso, por meio da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura, convida docentes, discentes, técnicos administrativos 
extensionistas, professores e alunos da rede pública e privada para 
participarem do 2º SEMINÁRIO DE EXTENSÃO: “A extensão como espaço 
de pesquisa”. O referido evento é uma realização da Pró-reitoria de Extensão 
e Cultura da Universidade do Estado de Mato Grosso – PROEC/UNEMAT e 
será realizado no período de 08 a 10 de julho de 2010 em Cáceres-MT. 
 
1. OBJETIVOS 
1.1 O 2º SEMINÁRIO DE EXTENSÃO: “A extensão como espaço de pesquisa” 
tem por objetivos: 
 
a) Geral: 
ü Socializar os conhecimentos e saberes produzidos nas ações 

extensionistas que possam vir a somar com o desenvolvimento da 
pesquisa e popularização da ciência na interlocução entre universidade 
e sociedade. 

 
b) Específicos 
ü Estreitar as relações entre os profissionais dos diversos campi 

universitários; 
ü Apresentar os conhecimentos, os saberes e as ações realizadas nas 

diversas comunidades; 
ü Promover a interlocução entre universidade e comunidades locais; 
ü Proporcionar a troca de experiências entre profissionais de outras 

instituições das redes pública e privada que desenvolvam ações 
educativas. 

 
 
2. PÚBLICO ALVO 
ü Acadêmicos, professores e profissionais técnicos envolvidos em ações 

de extensão da Unemat (Projetos, Programas, Centros e Núcleos) e 
demais instituições; 

ü Egressos da Unemat e professores que atuam na rede pública e privada 
de ensino; 

ü Comunidade externa; 
ü Alunos secundaristas. 
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3. LOCAL E PERÍODO DO EVENTO 
3.1 Local: Auditório do EMAJ – Escritório Modelo de Assistência Jurídica – sito 
à rua São Pedro, próximo ao Fórum,  e Bloco III- ICSA -  Campus Universitário 
Jane Vanini – Cáceres - MT 
3.2. Período: de 08 a 10 de julho de 2010 
 
4. DOS PRAZOS 
4.1. O prazo para os participantes se inscreverem no evento será de 10/06 a 02 
de julho de 2010, na home page do evento www.unemat.br/eventos/semex 
4.2. Os trabalhos (resumos simples) deverão ser enviados por meio do 
endereço eletrônico semex2proec@unemat.br no período de 10 a 25 de junho 
de 2010; 
4.2.1. A PROEC não se responsabiliza pelo não recebimento das propostas 
decorrentes de falha ou sobrecarga no sistema de comunicação on-line. 
 
 
5. INSCRIÇÕES E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. A taxa de inscrição será de acordo com as categorias dispostas na tabela 
abaixo: 
 
CATEGORIA VALOR 
 
Categoria Instituição de Ensino Valor R$ 
Docente UNEMAT e outras 20,00 
Profissional Técnico UNEMAT e outras 15,00 
Discentes UNEMAT e outras   5,00 
Professores  Rede Pública e Particular 10,00 
Alunos Secundaristas Geral   5,00 
 
5.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no dia do 
credenciamento em local designado para esse fim; 
5.3 Todas as inscrições serão realizadas com o preenchimento de formulário 
de inscrição disponibilizado na home page do evento 
www.unemat.br/eventos/semex  
5.3.1 Todos os participantes interessados em apresentar trabalhos devem 
também se inscrever no evento, devendo, para isso, preencher o formulário de 
inscrição de trabalhos disponíveis na página do evento e o resumo deverá ser 
encaminhado para o endereço: semex2proec@unemat.br. 
5.4. Poderão inscrever trabalho(s) docentes, discentes e técnicos 
administrativos da UNEMAT ou de outras IES que estejam vinculados a ações 
de extensão em andamento ou concluídas, bem como professores das redes 
pública e privada de ensino. 
5.5. Os trabalhos inscritos no prazo previsto serão avaliados e selecionados 
pela Comissão Científica do evento. 
5.5.1 Somente serão publicados nos anais do evento os resumos dos trabalhos 
que forem apresentados. 
 

http://www.unemat.br/eventos/semex
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6. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 
Modalidade: RESUMO SIMPLES 
 
6.1. Os participantes do evento poderão apresentar trabalhos em duas 
modalidades, sendo elas: comunicação oral e painel. 
6.1.1 Para os trabalhos apresentados sob a modalidade de Comunicação Oral, 
os participantes deverão encaminhar um Resumo Simples, conforme 
instruções constantes do anexo I deste edital; 
6.2 Cada autor poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho em cada modalidade; 
6.3. Os trabalhos para apresentação sob a modalidade de Comunicação Oral 
serão selecionados pela comissão científica e divulgados no site do evento a 
partir de 02/07. 
6.3.1 Os trabalhos na modalidade de Comunicação Oral serão apresentados 
em formato de blocos, dia 09 de julho de 2010, a partir das 14h no EMAJ; 
6.3.2. Cada comunicação oral terá 10 minutos para sua apresentação, uma 
seguida da outra. 
6.3.3 No final da quinta comunicação oral de cada bloco será aberto um bloco 
de perguntas, que terá a duração de, no máximo, 20 minutos; 
6.3.4. As perguntas devem ser direcionadas aos autores das comunicações 
apresentadas no bloco em discussão; 
6.4. Serão aceitos trabalhos de caráter científico que envolvam ações 
extensionistas nas seguintes áreas temáticas, a saber: 
ü Comunicação; 
ü Cultura; 
ü Direitos Humanos e Justiça; 
ü Educação; 
ü Meio Ambiente; 
ü Saúde; 
ü Tecnologia e Produção; 
ü Trabalho. 

6.5. O formulário de inscrição dos trabalhos estará disponível na home page do 
evento www.unemat.br/eventos/semex  e o resumo deverá ser encaminhado 
para o endereço semex2proec@unemat.br, de acordo com as normas 
dispostas no anexo I deste edital. 
6.6 Serão publicados somente os trabalhos selecionados e que forem 
apresentados no evento. 
 
7. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
Modalidade: PAINEL 
 
7.1. Para os trabalhos apresentados sob a modalidade de Painel, os 
participantes deverão também encaminhar um Resumo Simples, conforme 
instruções constantes do anexo I deste edital; 
7.2 Cada autor poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho nesta modalidade; 
7.3. Não há limite de inscrição para apresentação de trabalhos na modalidade 
de Painel; 

http://www.unemat.br/eventos/semex
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7.3.1 Os Painéis serão apresentados no dia 09/07/2010, a partir das 18 
horas, no saguão do Campus Universitário de Cáceres; 
7.4. Os trabalhos a serem apresentados em forma de painel seguirão as 
seguintes orientações: 
7.4.1 No credenciamento, o autor de painel deverá se dirigir para o local de 
credenciamento e se identificar; 
7.4.2 A apresentação do Painel deverá ser feita por seu proponente à 
comunidade em geral e às comissões de avaliação e acompanhamento dos 
trabalhos do evento; 
7.4.3. Cada proponente será responsável pela confecção do Painel para 
apresentação, conforme orientações no Anexo I; 
7.5. Serão aceitos trabalhos de caráter científico que envolvam ações 
extensionistas nas áreas temáticas de extensão, a saber: 
ü Comunicação; 
ü Cultura; 
ü Direitos Humanos e Justiça; 
ü Educação; 
ü Meio Ambiente; 
ü Saúde; 
ü Tecnologia e Produção; 
ü Trabalho. 

7.6 O formulário de inscrição dos trabalhos estará disponível na home page do 
evento www.unemat.br/eventos/semex e o resumo deverá ser encaminhado 
para o endereço semex2proec@unemat.br, de acordo com as normas 
dispostas no anexo I deste edital. 
7.7 Serão publicados somente os trabalhos selecionados e que forem 
apresentados no evento. 
 
8. DO NÚMERO DE VAGAS E DA CERTIFICAÇÃO 
8.1. O evento terá o número de inscrições limitado em 200 (duzentas) vagas; 
8.2. Os participantes deverão ter, obrigatoriamente, 75% de presença para 
fazer jus ao certificado do evento. A carga horária do certificado será de 20 
horas; 
8.3. Somente serão certificados os autores dos trabalhos que forem 
apresentados no evento. 
 
9. Disposições Finais 
9.1 Informações sobre o evento poderão ser obtidas pelo telefone (65) 3221 
0024 e 0037 e também pelo endereço semex2proec@unemat.br 
9.2 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela comissão 
organizadora. 
 

Cáceres-MT, 31 de maio de 2010 
 

Profª. Ms.Evanil de Almeida Cardoso 
Pró-reitora de Extensão e Cultura 

UNEMAT 
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