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A Faculdade Luciano Feijão, através da sua Coordenadoria de Extensão, torna pública a abertura das 

inscrições e estabelece normas relativas à participação no X Encontro de Extensão da Faculdade Luciano 

Feijão, no âmbito da 2ª Edição dos Encontros Acadêmicos, que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de 

novembro de 2017.  

  

1. OBJETIVOS  

  

1.1 Divulgar as Práticas de Extensão realizadas pelos alunos e professores dos Cursos de Graduação da 

Faculdade Luciano Feijão e de outras Instituições de Ensino Superior; 

1.2 Promover a integração ensino-pesquisa-extensão entre o corpo discente e docente, particularmente da 

Faculdade Luciano Feijão; 

1.3 Estimular professores/pesquisadores a envolverem alunos nas produções acadêmicas extraclasse;  

1.4 Favorecer a troca de saberes entre a comunidade acadêmica e a sociedade que a cerca.  

  

2. ÁREAS DO CONHECIMENTO  

  

2.1 Engenharias: Engenharia Civil da Faculdade Luciano Feijão e demais Engenharias de outras IES, 

conforme áreas do conhecimento do CNPq; 

2.2 Ciências Sociais Aplicadas: Curso de Direito e de Administração da Faculdade Luciano Feijão e 

demais cursos de outras IES, conforme áreas do conhecimento do CNPq; 

2.3 Ciências Humanas: Curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão e demais cursos de outras IES, 

conforme áreas do conhecimento do CNPq. 

 

3. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

  

3.1 O X Encontro de Extensão da Faculdade Luciano Feijão contará com duas modalidades de 

apresentação de trabalhos: Apresentação Oral e Apresentação na modalidade Pôster Digital.  

 

A modalidade de Apresentação Oral é restrita aos discentes e docentes dos projetos de extensão 

submetidos nos Editais de 2013.1 à 2017.2 e seguirá como modelo de apresentação o formato de slide 

disponível no link: http://flucianofeijao.com.br/encontrosacademicos.  

 

Em comemoração aos dez anos de fundação da Faculdade Luciano Feijão, todos os trabalhos 

apresentados em edições anteriores do Encontro de Extensão serão reapresentados na modalidade de 

Apresentação Oral. 

 

Para a modalidade de Apresentação em Pôster Digital o participante deverá submeter, previamente, um 

trabalho escrito, o resumo expandido, derivado de relatos técnicos de Práticas de Extensão que hajam sido 

desenvolvidas e ainda não apresentadas em eventos acadêmicos. Os resumos aprovados serão 

transformados em pôsteres digitais, conforme modelo a ser informado pela Coordenadoria de Extensão. 

 

4. CALENDÁRIO  

  

4.1 Lançamento do Edital: 10 de agosto de 2017.  

4.2 Inscrição na modalidade Pôster Digital das Práticas de Extensão: de 15 de Agosto de 2017 a 15 de 

Setembro de 2017, através do seguinte endereço eletrônico: 

http://flucianofeijao.com.br/encontrosacademicos.  
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4.3 Divulgação da modalidade Pôster Digital das Práticas de Extensão Aprovadas: 17 de Outubro de 

2017.  

  

5. PROGRAMAÇÃO  

  

5.1 Abertura Solene da 2ª Edição dos Encontros Acadêmicos da Faculdade Luciano Feijão – 08 de 

novembro às 18h:30 – a definir; 

5.2 Apresentações nas modalidades Oral das Práticas de Extensão – resultado dos projetos de extensão de 

submetidos aos Editais 2013.01, 2013.02, 2014.01, 2014.02, 2015.01 e 2015.02 – 08 de novembro de 

13h:30 às 18h – Faculdade Luciano Feijão; 

5.3 Apresentações nas modalidades Pôster Digital das Práticas de Extensão – 09 de novembro de 13h:30 

às 18h – Faculdade Luciano Feijão; 

5.4 Apresentação nas modalidades Oral das Práticas de Extensão – resultados dos projetos de extensão 

submetidos aos Editais 2016.01, 2016.02, 2017.01 e 2017.02 – 10 de novembro das 15h:30 às 17h:30 – 

Faculdade Luciano Feijão.  

  

6. PÚBLICO PARTICIPANTE  

  

6.1 Docentes, discentes e profissionais das áreas do conhecimento do CNPq explicitadas no item 2.   

  

  

7. SOBRE O TRABALHO ESCRITO  

  

7.1 O Resumo Expandido deverá seguir a seguinte estrutura geral:  

  

a. INTRODUÇÃO (Assunto, Justificativa e Objetivos)  

b. METODOLOGIA  

c. RESULTADOS e DISCUSSÃO  

d. CONCLUSÃO  

e. REFERÊNCIAS  

 

7.2 Cada trabalho poderá ter no máximo 03 (três) autores e 01 (um) orientador. 

  

8. SELEÇÃO DOS TRABALHOS ESCRITOS  

  

Os resumos expandidos encaminhados, através do sistema, serão avaliados pela Comissão Científica da 

Coordenadoria de Extensão, sendo atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo aprovados para a 

apresentação na modalidade de Pôster Digital os trabalhos com nota maior ou igual a 7,0 (sete), conforme 

os critérios abaixo:  

  

8.1 Informações sintéticas, claras e sequenciais (2,0 pontos). 

8.2 Adequação linguística (2,0 pontos).  

8.3 Estrutura do trabalho conforme especificado no item 7. (2,0 pontos).  

8.4 Análise de dados e resultados (2,0 pontos).  

8.5 Atualidade, originalidade e relevância do tema (2,0 pontos).  

  

Os trabalhos aprovados na referida etapa serão publicados nos anais do evento.  

  

9. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS  

  

9.1 As apresentações dos trabalhos aprovados na etapa de seleção serão avaliados conforme os critérios 

estabelecidos para a modalidade de Pôster Digital como segue abaixo:  

a. Qualidade estética (2,5 pontos).  
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b. Legibilidade e compreensão (2,5 pontos).  

c. Aplicabilidade do conhecimento gerado (2,5 pontos).  

d. Qualidade e clareza da apresentação do painel pelo autor (2,5 pontos).  

  

10. PREMIAÇÃO  

  

10.1 Será outorgado CERTIFICADO DE MENÇÃO HONROSA à Prática de Extensão classificada em 

primeiro, segundo e terceiro lugar de cada modalidade de apresentação, por área do conhecimento de 

acordo com o item 2.  

10.2 Para fins de classificação na modalidade de Pôster Digital a nota final (NF) será calculada pela soma 

da nota atribuída aos trabalhos aprovados na seleção dos trabalhos escritos (NE) com a nota atribuída na 

avaliação de apresentação (NA) dividido por 2, conforme fórmula a seguir: NF: (NE + NA)/2.  

10.3 Para fins de classificação na modalidade de Apresentação Oral a nota final (NF) será atribuída a nota 

da avaliação de apresentação (NA). 

10.4 A premiação ocorrerá no dia 10/11/2017 (sexta-feira) no período da noite, conforme programação a 

ser disponibilizada pela Comissão Organizadora.  

10.5 Em caso de empate, a Comissão Científica escolherá aquele que obtiver, na avaliação dos trabalhos 

apresentados, maior pontuação no item “aplicabilidade do conhecimento gerado”. Caso permaneça o 

empate será observado o critério “qualidade e clareza da apresentação do painel pelo autor”.  

 

11. CERTIFICADOS  

  

11.1 O certificado do X Encontro de Extensão da Faculdade Luciano Feijão estará à disposição dos 

participantes a partir do dia 10 de Dezembro de 2017, no seguinte endereço eletrônico: 

http://flucianofeijao.com.br/certificados.     

11.2 O certificado é confeccionado baseado nas informações cadastradas no sistema.  

  

12. INFORMAÇÃO  

  

Informações na sala da Coordenadoria de Extensão da Faculdade Luciano Feijão, através do nosso 

telefone (88)3112-3014 ou email: extensao@flucianofeijao.com.br  

  

13. CLÁUSULA RESERVA  

  

Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.  

  

  

Sobral, 10 de agosto de 2017. 


