
 

 

 

EDITAL Nº 05/2022 – Reitoria 

 

A Reitoria e a Comissão Organizadora tornam pública a realização da I Mostra dos Projetos 

de Extensão do Centro Universitário Fametro (Unifametro) a realizar-se na modalidade 

presencial nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.  

 

1. Título: 

 

1.1. I Mostra dos Projetos de Extensão do Centro Universitário Fametro (Unifametro). 

 

2. Objetivos:  

 

2.1. Apresentar à comunidade acadêmica e comunidade externa, os projetos de extensão 

que estão sendo realizados nos cursos de graduação e pós-graduação do Centro 

Universitário Fametro (Unifametro), ao longo do ano de 2022. 

 

2.2. Incentivar coordenadores, docentes e discentes do Centro Universitário Fametro 

(Unifametro) a promover projetos de extensão nos seus respectivos cursos de graduação e 

pós-graduação. 

 

2.3. Promover a integração entre a comunidade acadêmica do Centro Universitário Fametro 

(Unifametro) e as comunidades atendidas pelos projetos de extensão desenvolvidos nos 

cursos de graduação e pós-graduação. 

 

3. Público-alvo: 

 

3.1. Discentes, docentes, funcionários técnico-administrativos do Centro Universitário 

Fametro (Unifametro), comunidades atendidas pelos projetos de extensão e sociedade em 

geral. 

 

4. Data: 

 

4.1. 08 e 09 de novembro de 2022. 

 

5. Local: 

 

5.1. Campus Carneiro da Cunha. 

 

 

6. Submissão dos projetos de extensão: 

 

6.1. Consideram-se projetos de extensão os produtos relativos às atividades de extensão 

acadêmicas, desenvolvidas por alunos matriculados em cursos de graduação e pós-

graduação e docentes do Centro Universitário Fametro (Unifametro). 

 



 

6.2. A submissão dos projetos de extensão ocorrerá no período de 13 de setembro a 10 de 

outubro de 2022, seguindo template disponibilizado pela organização no endereço: 

www.unifametro.edu.br/mostraextensao 

 

6.3. Os projetos de extensão deverão ser descritos (no template fornecido pela organização) 

em língua portuguesa, evidenciando os seguintes elementos:  

1) Título do projeto de extensão;  

2) Discentes, docentes e orientador vinculados(as); 

3) Curso de vinculação (graduação e/ou pós-graduação);  

4) Apresentação geral do projeto de extensão; 

5) Objetivo(s);  

6) Principais ações executadas;  

7) Principais resultados; e 

8) Referências. 

 

  

6.4. O template com a descrição do projeto de extensão deve ser anexado no formulário de 

submissão disponibilizado pela organização no endereço: 

http://www.unifametro.edu.br/aberto-o-periodo-de-inscricao-de-projetos-para-a-i-mostra-

dos-projetos-de-extensao-na-conexao-unifametro-2022 

 

6.5. Para assegurar a participação no evento o discente vinculado ao projeto de extensão 

previamente aceito para apresentação no evento, deverá formalizar o pagamento de sua 

inscrição, com emissão/quitação dos boletos até o dia 27 de outubro de 2022. 

  

7. Apresentação/Exposição dos projetos de extensão: 

 

7.1 A exposição dos projetos de extensão ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro de 2022, 

para visitação da comunidade interna e externa à Unifametro. 

 

7.2. Os projetos de extensão serão expostos por meio de pôster, seguindo o template 

disponibilizado pela organização do evento no endereço: 

http://www.unifametro.edu.br/aberto-o-periodo-de-inscricao-de-projetos-para-a-i-mostra-

dos-projetos-de-extensao-na-conexao-unifametro-2022/ 

 

7.3 Ao longo do dia 08 de novembro de 2022, as equipes dos projetos de extensão deverão 

se revezar para estarem presentes no local de apresentação nos seguintes horários: de 10h 

às 12h, de 14h às 16h e de 17h às 19h. A escala de permanência dos(as) componentes 

do projeto deverá ser determinada pelo(a) orientador(a) do projeto em conjunto com 

sua equipe discente, e em acordo com a organização da CONEXÃO 2022. 

 

7.4 Ao longo do dia 09 de novembro de 2022 não será obrigatória a presença das equipes 

vinculadas aos projetos de extensão no local da exposição. 

 

8. Avaliação: 

 

8.1 Os projetos de extensão inscritos para exposição passarão por uma validação da 

coordenação de curso e aqueles aprovados para exposição deverão cumprir o item 7 deste 

edital.  

http://www.unifametro.edu.br/mostraextensao
http://www.unifametro.edu.br/aberto-o-periodo-de-inscricao-de-projetos-para-a-i-mostra-dos-projetos-de-extensao-na-conexao-unifametro-2022
http://www.unifametro.edu.br/aberto-o-periodo-de-inscricao-de-projetos-para-a-i-mostra-dos-projetos-de-extensao-na-conexao-unifametro-2022


 

8.2 Os projetos de extensão não passarão por um processo de avaliação durante o evento. 

 

9. Publicação: 

 

9.1. As apresentações dos projetos de extensão, bem como quaisquer informações suas não 

serão publicadas nos Anais do evento. 

 

 

10. Certificados: 

 

10.1 Todos os participantes do projeto de extensão receberão certificado de apresentação, 

desde que atendidas as normas de participação na I Mostra de Projetos de Extensão que 

estão evidenciadas no item 7 e em seus respectivos subitens (exposição de pôster e presença 

nos horários estabelecidos). 

 

11. Disposições gerais: 

 

11.1. A Comissão Organizadora da I Mostra de Projetos de Extensão da Unifametro está 

sob a coordenação da Professora Roberta Mable Rabelo Sampaio Mapurunga, Professor 

Lucas de Souza e da Professora Denise Moreira Lima Lobo. 

 

12. Cronograma: 

 

ATIVIDADE DATAS 

Divulgação do Edital 13 de setembro de 2022 

Submissão dos projetos de extensão 13 de setembro a 10 de outubro de 2022 

Apresentação/Exposição dos projetos de 

extensão 
08 e 09 de novembro de 2022 

Emissão do certificado Janeiro 2023 

 

 

Fortaleza, 09 de setembro de 2022 

 

                                               

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Denise Ferreira Maciel 

Reitora 

 

 

 


