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Orientações gerais sobre a apresentação de trabalhos de extensão na I Jornada Interna 

de Extensão da PROEX – IJIEX  

 

Modalidade: Roda de Conversa 

 A comissão organizadora realizou sorteio para selecionar, dentre os integrantes de 

cada roda de conversa, um coordenador e suplente para coordenação da sessão. 

 O coordenador e o suplente receberão o convite para mediar a sessão e os resumos 

da roda sob sua responsabilidade, com a ficha de avaliação, até 1 semana antes do 

evento. 

 Cada extensionista terá 10 minutos para expor o seu trabalho na roda de conversa.  

 Ao final de todas as exposições, o coordenador da roda abrirá o debate com o 

público presente. 

 Serão emitidos certificados de apresentação de trabalho para todos os integrantes. 

 O coordenador e o suplente receberão certificado por sua atuação nas rodas de 

conversa. 

 

 Local: sala de aula do IFRJ (Campus Rio de Janeiro). 

 Data e horário de cada sessão: 

 Sessão 01: 08/06/2017, 09:00 às 10:30h. 

 Sessão 02: 08/06/2017, 13:00 às 14:30h. 

 Sessão 03: 08/06/2017, 10:30 às 12:00h. 

 Sessão 04: 08/06/2017, 14:30 às 16:00h. 

 Sessão 05: 08/06/2017, 16:00 às 17:30h. 

 

Modalidade: Pôster 

 O apresentador do pôster deverá permanecer durante o período determinado para 

visitação de pôsteres para responder a dúvidas e questionamentos e ser avaliado. 

Durante este período será feita a conferência para a emissão do certificado. 

 Cada pôster deverá medir 90 cm (largura) x 120 cm (altura) e ser confeccionado a 

partir do modelo disponibilizado no endereço da II SEMANEX pela comissão 

organizadora. 

 O tipo de material utilizado e as despesas para confecção do pôster ficam sob a 

responsabilidade do orientador. 

 O material para fixação dos pôsteres, tais como: tesoura e fitas adesivas estarão à 

disposição do extensionista no local da exposição.  

 A Comissão Organizadora disponibilizará uma pessoa para auxiliar na montagem 

dos pôsteres. 

 Os resumos serão entregues aos pareceristas junto com a ficha de avaliação 30 

minutos antes do início da Jornada. 

 Local: Quadra do IFRJ (Campus Rio de Janeiro). 

 Data e horário de exposição e visitação dos pôsteres: 08/06/2017, 9:30 às 12:30h. 


