
 
 

FACULDADE SENAC PERNAMBUCO 
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

XI MOSTRA DE EXTENSÃO 
EDITAL 2014 

Exercício 2014.1 
 

A Direção da Faculdade Senac Pernambuco abre inscrições para aqueles 
professores, desta Instituição de Ensino, que tenham interesse em participar, 
com seus respectivos alunos, da XI Mostra de Extensão, a ser realizada de 27 
de maio a 06 de junho de 2014.  
 
A XI Mostra de Extensão é um espaço de aprendizado, proporcionado aos 
alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, com objetivos expressos de: 
 

 Contribuir com a formação empreendedora; 

 Criar espaços para os alunos empresários exporem e comercializar seus 
produtos; 

 Oportunizar a exposição de ideias para a comunidade local dos projetos 
de extensão e de empreendedorismo desenvolvidos no semestre; 

 Integrar os cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Senac. 
 

 
 

1 VIGÊNCIA DO EDITAL 

 
 05 de fevereiro a 06 de junho de 2014. 
 
 
2 SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 
 
Período: até 11 de abril de 2014.  
Local:  Coordenações dos Cursos 
Encaminhamento: Formulário de Extensão, disponível na home page da 
Instituição (www.faculdadesenacpe.edu.br). O formulário depois de preenchido 
deverá ser enviado, por e-mail, para o seu respectivo coordenador. O 
coordenador, após aprovação prévia, deverá encaminhá-lo para coordenação 
de extensão e direção acadêmica. 
 
 
3 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

 Os alunos de todos os cursos de graduação e pós-graduação poderão 
participar da XI Mostra de Extensão, mediante orientação de um 
docente. 



 Os trabalhos a serem apresentados no evento deverão ser realizados 
individualmente ou por grupos a serem definidos pelo professor no 
formulário de submissão. 

 As avaliações dos trabalhos ficarão a critério de cada professor. 

 As inscrições dos trabalhos dar-se-ão por meio eletrônico, mediante 
Formulário de Extensão a ser enviado para seus respectivos 
coordenadores. 

 A escolha do espaço para apresentação deverá ser sinalizada pelo 
professor e a Comissão Organizadora, constituída pelos coordenadores 
de cursos, coordenador de extensão e direção acadêmica, decidirá essa 
distribuição. 

 A seleção e a distribuição dos espaços serão estabelecidas pela 
Comissão Organizadora. 

 A Faculdade Senac Pernambuco se responsabilizará pela organização 
do espaço, a montagem básica dos stands e a divulgação do evento. 

 O evento, no período da manhã, funcionará para o público entre 9 e 12h, 
devendo ser montada pelo professor e alunos toda a estrutura entre 
7h30 e 9h do presente dia. No período da tarde, o evento será realizado 
entre 14 e 17h, estando o período entre 12h30 e 14h para montagem. 
Finalizando, no período da noite, o evento funcionará entre 19h e 21h30, 
estando o horário disponível para montagem entre 17h e 19h. 

 Os recursos necessários para as apresentações dos trabalhos deverão 
estar descritos no Formulário de Extensão. 

 O horário de cada trabalho, assim como a rotatividade dos alunos no dia 
do evento deverá ser especificado pelos professores. 

 
4    MODALIDADES 
 
Os trabalhos a serem apresentados na XI Mostra de Extensão deverão 
estar inseridos em uma modalidade, conforme itens abaixo: 
 

 Seminário 

 Vídeo 

 Apresentação em Stand 

 Painel 

 Oficina 

 Outros 
 
 
5   DA ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

 As inscrições serão pré-avaliadas pelo coordenador do curso, em 
seguida pela coordenação de extensão e direção acadêmica.  

 Para a avaliação dos trabalhos a serem apresentados no evento serão 
considerados os seguintes indicadores: estrutura geral do projeto, 
produto a ser apresentado e espaço destinado para a atividade. 

 
 
 



6 CRONOGRAMA  
 

 

 

EVENTO DATA 

Divulgação do Edital e Submissão das propostas pelos 
professores aos Coordenadores de Curso 

05 de fevereiro  a 11 de abril de 2014 

Período de seleção pelas Coordenações de Cursos, 
Coordenação de Extensão e Direção Acadêmica 

14 a 25  de abril de 2014 

Divulgação dos resultados 30 de abril de 2014 

Realização da X Mostra de Projetos de Extensão 27 de maio a 06 de junho de 2014 

 


