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05 A 09 DE JUNHO DE 2017
MODOS DE PARTICIPAÇÃO

 A participação é presencial, o que facilitará as condiciones favoráveis para o diálogo horizontal, 
o intercambio de experiências e informação, debates e reflexões, a construção coletiva de saberes e 
conhecimentos, a geração e o fortalecimento de grupos interdisciplinares, interclaustro e Interinsti-
tucionais de gestão da extensão universitária no espaço latino-americano e do Caribe, quanto os 
mecanismos de fortalecimento da sensibilização, a atualização, a hierarquização e o compromisso 
dos participantes. As autoridades universitárias, os docentes, os estudantes, os trabalhadores univer-
sitários, os formados, as organizações sociais, os funcionários públicos e os cooperantes poderão 
participar como Assistentes e Apresentadores/expositores.
 As modalidades de assistência ou participação ativa se darão em conferencias magistrais, 
mesas de trabalho, mesas redondas, palestras de expertos, oficinas, pôsteres impressos e digitais, 
fóruns, visitas de campo e feiras; técnicas que terão como referencia os eixos temáticos do evento.
 Os interessados em participar deverão escolher uma modalidade que poderá ser a de palestra, 
a de pôster ou as duas; e a sua vez um eixo temático no que se inscreva a experiência de extensão.
 Os resumos deverão indicar o nome dos autores e o número do eixo escolhido, com uma 
extensão máxima de 500 palavras. Sua apresentação deverá ser em formato Word (.doc) ou Open 
Office (.odt), deverá indicar o nome dos autores, a instituição á qual pertencem, o eixo temático, o 
título da palestra e um mail de referencia.
 Os pôsteres deverão indicar o título do trabalho, autores, instituição e devera incorporar o 
logo da União Latino- Americana de Extensão Universitária e do Conselho  Nacional Universitário de 
Nicarágua. Sua apresentação deverá ser em formato PDF ou JPEG.
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Eixos temáticos:
EIXO 1- Universidade, organizações sociais e desenvolvimento territorial
Desenvolvimento local e regional, saúde integral, hábitat, economia social e solidária, produção e des-
envolvimento sustentável, entre outras.
EIXO 2- Hierarquização da extensão universitária
Extensão no currículo, comunicação e difusão, integralidade das funções, gestão da extensão universi-
tária, extensão na função do docente, aportes á gestão universitária, entre outras.
EIXO 3- Inovação, desenvolvimento e políticas públicas
Vinculação tecnológica, ciência e sociedade, tecnologia e produção, tecnologia e inserção laboral, 
inclusão digital, políticas públicas locais e nacionais, entre outras.
EIXO 4- Educação, comunicação e cultura
Comunicação popular e alternativa, cultura, educação popular, inclusão educativa, educação e tics, 
entre outras
EIXO 5- Inclusão, diversidade e direitos humanos
Identidades sociais, diversidade cultural, povos originários, gênero, diversidade sexual, a incapacidade, 
os contextos de encerro, idosos, crianças, adolescência e família, violência institucional, arte, esporte, 
entre outros.
EIXO 6- Integração regional e processos de internacionalização da extensão universitária
Redes interinstitucionais, integração regional e soberania, internacionalização da educação superior, 
entre outros.

Calendário de apresentação de trabalhos: 

 30 de novembro de 2016- Apertura de apresentação de resumos e pôsteres (Trabalhos de Inves-
tigação-ação, Investigação e Desenvolvimento, Curriculares, Metodologias de extensão, planes de 
ação, etc.)  
 19 de fevereiro de 2017- Termo prazo convocatória para a entrega de resumos 
 19 de março de 2017- Comunicação pública de trabalhos aceitados.
 30 de abril de 2017- Termo máximo para entrega de apresentações a publicar
 
Na próxima circular se informará o domínio da web 
onde serão colocados os resumos dos trabalhos, 
assim como os dados de alojamento, transporte e as 
diferentes sedes onde se desenvolverá o congresso.


