
Informações gerais para página com a Programação da II Mostra de Ações de 

Extensão da UFJF  

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

Dia 06/11/2017 (segunda-feira) 

 

15 às 17h: Workshop “Projetos de Extensão: do trabalho comunitário à consciência 

ambiental - Convidado: Dácio de Castro Vivas Neto (UFF) - (Evento da Área Temática 

“Trabalho”) 

Local: Auditório 1 do Centro de Ciências 

Inscrições diretamente em formulário da atividade 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejrgKcfFvSqsaDUXcSiWQFPDk_DpgBfHQ5vkMVwXK_CzKG-g/viewform?usp=sf_link 

 

Dia 07/11/2017 (terça-feira) 

 

MANHÃ:  

 

9 às 12h: Rodas de Conversa  

Modalidade que precisa de inscrição prévia  

O coordenador fará a inscrição aqui até o dia 27 de outubro e indicará os membros que 

representarão a equipe na atividade. 

Local: Auditório da Faculdade de Serviço Social e na Faculdade de Direito – salas 05 e 

5101 

A primeira parte da atividade será realizada no auditório e, em seguida, os participantes 

serão divididos em grupos e direcionados para as salas. A Roda de Conversa será 

composta por 3 grupos com temas afins, os quais serão divididos em 3 salas com o 

intuito de trocar experiências: 

 Metodologias de ensino para a educação em ações de extensão; 

 Diversidade e Direitos Humanos; 

 Desafios do trabalho extensionista na área da saúde. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXes8IYoPUyIFaWmB630tkGSS43FggSBNulSQ3G1DTf_K2KA/viewform?c=0&w=1


TARDE:  

 

14 às 17h: Palestras “A Extensão, a Academia e o seu papel na promoção dos Direitos 

Humanos” - Convidados: Lisandra Espíndula Moreira (UFMG) e                                               

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia (UFOP) - (Evento da Área Temática 

“Direitos Humanos e Justiça”) 

Local: Centro de Ciências – auditório 2 

Inscrições presenciais antes do início da atividade 

 

15 às 17h: Workshop “Indicadores e ferramentas para acompanhamento de projetos de 

extensão” - Convidado: Alonso Mazine Solle (Evento da Área Temática “Trabalho”) 

Local: Auditório 1 do Centro de Ciências 

Inscrições diretamente em formulário da atividade 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSX5rFt3jUEl-MePmIaqHljh1Xqn7LdWMoecXvJeIHJ9BZqw/viewform?usp=sf_link 

 

 

Dia 08/11/2017 (quarta-feira) 

 

TARDE:  

I Congresso de Extensão da UFJF  

14 às 18h:  

Palestra: Extensão universitária: princípios e críticas no contexto social brasileira, com a 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende – Pró-Reitora de Extensão da UNIFAL (momento que 

será de partida para as discussões dos grupos de trabalho) 

Grupos de Trabalho  

Antes da divisão dos grupos, haverá uma palestra inicial a fim de motivar as discussões. 

Em seguida, os presentes se dividirão em 2 Grupos de Trabalho com o objetivo debater 

acerca da Política de Extensão na UFJF a fim de definir os  Princípios e Parâmetros da 

Extensão. 

Cada grupo terá um relator, que levará os debates do GT para a plenária   

 

Local da palestra: Auditório da Faculdade de Letras 

Locais dos grupos de trabalho:  1402 e 1410 – Faculdade de Letras  

Inscrições presenciais antes do início da atividade 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSX5rFt3jUEl-MePmIaqHljh1Xqn7LdWMoecXvJeIHJ9BZqw/viewform?usp=sf_link


 

 

Dia 09/11/2017 (quinta-feira) 

 

MANHÃ:  

 

9 às 12h: Plenária (Elaboração de documento a partir dos debates dos GTs do dia 

08/11). 

Local: Centro de Ciências – auditório 1 

Inscrições presenciais antes do início da atividade  

 

TARDE:  

 

13:30h às 17h:  

 Apresentação de Banners  

Modalidade que precisa de inscrição prévia – o coordenador fará a inscrição aqui, 

até o dia 27 de outubro, e indicará os membros que representarão a equipe nesta 

atividade 

 Performances/Instalações/Atendimentos – definidas a partir de reunião de 

coordenadores com a PROEX no dia 10/10  

 

DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE OS BANNERS: 

 

Os banners, no padrão de 0,90 x 1,20, serão expostos na tenda do evento, no dia 09 de 

novembro de 13h30min às 17h. O banner deve conter: logotipo da PROEX (disponível 

em http://www.ufjf.br/proex/formularios/), título, nome dos autores, objetivos, 

metodologia, conclusões/resultados, referência, além de fazer menção aos demais 

órgãos financiadores, se houver. 

Para trabalhos que apresentem imagem de menores de idade: apresentar autorização de 

uso de imagem disponível em http://www.ufjf.br/proex/formularios/   

Os atendimentos e as performances artísticas/culturais, voltados para os beneficiários 

dos Programas e Projetos de Extensão, acontecerão de 13h30min às 17h, no centro da 

tenda montada na Praça Cívica da UFJF, conforme cronograma de apresentação a ser 

divulgado em breve.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT6phIYXSy4JvcCZ-ZD34TkVZ5zlm3kxQDo5vA5Bek8zFaJg/viewform?c=0&w=1

