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Sugestões de alteração do Anexo, conforme consta na memória da reunião

(anexada na próxíma página). Pedimos que cada membro da comissão indique sua
sugestão de pontuação logo abaixo de cada um dos itens que precisam ser
decididos, lembre-se de indicar seu nome antes de sua proposta.

Caso falte algo, por favor avíse pelo e-maíl líboní@uel.br

A data limíte para que possam contribuir com as sugestões é 5ª feira dia
04/04/2019.

1) Referências geradas por alunos (item K). TCC e Monografia passem a ser
um item só. É preciso agora decídir o valor da pontuação.
Tabela amerior:

k.l-Monografia (máximo 3) l Pontuação:3
k.2 - Trabalho de Conclusão de Curso (máximo 5) l Pontuação:2

Sugestão - Patrícia
Tabela atual

k.1 - Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia (máximo 5): Pontuaçãq:3

2) Comiinir?ação em eventos (item H). Houve a seguínte alteração: 5 páginas
será resumo, acima de 6 págínas será considerado trabalho completo. É
preciso rever a pontuação..

Sugestão - Patrícia

Para os itens: H, 1, J - subitens 1 - onde está escrito: Trabalhos completos
publícados em anais (> 3 págínas) substituir por Trabalhos completos publicados em
anaís (> 6 págínas)
Para os ítens: H, I, J - subitens 2 - onde está escríto: 2 - Resumos publícados em
anaís substituir por Resumos símples ou expandídos até 5 páginas, publicados em
anais

Sugiro manter as pontuações dos referidos ítens e subitens.
Retirar: (máxímo de 5 por subítem), poís a plenária aprovou ser ilimítado as
publicações em eventos, uma vez que o tempo de abrangência que o edital
estabelece já é um limitador.

3) Artigos publicados em periódicos (item G). A professora Maíra questionou
sobre as lacunas de classificação nas revístas de extensão e pede que seja
revísta a pontuação proposta.

Sugestão - Patrícia

Aquí sugíro que em: g.I- Nacional seja substítuído por Internacional e vice-versa em
g.2.
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Como sobraram dois pontos do item K, esses poderiam ser adicionados no item g.l -
Internacional (7 pontos); 'g.2 - Nacíonal (5 pontos); g.3 - Não indexado (4 pontos). 0
que acham?

O questionamento da profa Maíra, muíto pertínente, requer um maior estudo desta
comissão. Acho que podemos nos ater, nestq momento, em questões pontuais.

Liboni/Basoli: sugerimos para manutenção da pontuação máxima estabelecida na
Tabela (5 pontos), que os ítens g.l - 5 pontos; g.2 - 4 pontos e g.3 - 3 pontos. Assim
gqrantimos que não haverá desequilíbrio desta pontuação com os demais itens de
igual pontuação na Tabela.

4) Inclusão dos itens sobre cursos e eventos cíentíficos e culturais na tabela de
pontuação, que foi aprovado por unanimídade. Lembrando que foi aprovado a
retírada do limitador de número máxímo na tabela de pontuação de eventos.

Sugestão - PatríciEventos cíentíficos e culturais - poderia ser a Letra V?

V. Orqanização de Eventos Científicos/Acadêmicos (sem limitador)

V. 1 - Coordenador de eyento Internacioríal
Referêncías

V. 2 - Coordenador de eyento Nacional
Referêncías

V. 3 - Coordenador de event«:Í Regíonal/Local
Referências

V. 4 - Membro de Comissão Organízadora
Referências

V. 5 - Membro de Comissão Organizadora no Por Extenso
Referências

V. 6 - Participante de mesa-redonda
Referêncías

Sugestão Líboni/Paulo Basolí - V - Organízação de Cursos ou Eventos (somente
aqueles vinculados às ações do projeto/programa):
V.1 - Coordenador de Evento Internacional 4
V.2 - Coordenador de Curso/Evento Nacional 5
V.3 - Coordenador de Curso/Evento Estadual 3

V.4 - Coordenador de Curso/Evento Regíonal/Local 2
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V.5 - Membro de Comíssão Organizadora de Curso/Evento Internacional 3
V.6 - Membro de Comissão Organizadora de Curso/Evento Nacíonal 4
.7 - Membro de Comíssão Organizadora de Curso/Evento Estadual 2
V.7 - Membro de Comíssão Organizadora de Curso/Evento Regional/Local 1
V.8 - Membro de Comíssão Organízadora de Eventos promovidos pela PROEX 3
V.6 - Partícípante de mesa-redonda 1

A nossa sugestão contempla inclusive a substituição de "Cursos e Mini
Cursos" previstos na Tabela.

W. Participação em eventos científicos/acadêmicos (aqui, eu sou a favor de limitador - P.
ex., 3 no máximo por subitem)

W.1 Participante em evento Internacional
Referêncías

W.2 Participante em evento Nacional
Referências

W.3 Participante em evento Regional/Local
Referêncías

Sugestão de Líboni/Paulo Basolí - Entendemos que o item "participação" em eventos
não deve fazer parte da Tabela, pois, a essêncía da pontuação na Tabela está
centrada na produção resu3tante das ações do projeto/programa.
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Profa. Patrícía e Prof. Paulo Liboni,
Estou muíto preocupado, pois as demais pessoas que compõem a Comissão
nomeada pela Câmara de Extensão, não estão se manifestando a respeito das
díscussões.

Precísamos saber o motivo da ausêncía de rí)anifestação para que não comprometa
as modificações que serão lançadas no Edital.
Sugíro agendar uma reunião urgente com todos os membros da Comissão, para
discutír e fínalizar o edital que será publícado, mesmo que eu precise alterar o
Cronograma de Etapas e Prazos do Edítal.

MEMÓRIA

- Edital PROEX/PROINEX - .../2019 - que torna público o período de inscrição (08 a
30/04/2019) para coordenadores de projetos/programas de extensão interessados
em concorrer ao processo de seleção de Bolsas de Inícíação Extensíonista, vigência
OUO8/2019 a 31/07/2020, concedidas pela UEL e pela Fundação Araucária/PIBEX.
Relator: Prof. Paulo Antonío Liboní Fílho. O professor Líboní fez um relato sobre o
referido item e agradeceu as contríbuíções enviadas pela Professora Patrícia e
justificou as ausências dos anexos na página da PROEX. A seguir abriu-se a
palavra para dúvídas e sugestões, começando pela Professora Patrícia que já
havída enviado por e-mail suas sugestões. A professora solícitou acrescentar no
item 3.2.5 que o currículo lates seja atualízado nos últimos 12 meses da data da
publicação do Edital. A pr5fessora Gilselena sugeriu no item 3.3.6.3 que se coloque
também que "exceto estágio obrígatório e não remunerado" e a Maria Helena
sugeriu aínda a palavra "sem contraprestação financeíra" e no item 3,2.4 faltou o "o"
n final da palavra período. O professor Reginaldo pediu esclarecimentos quanto aos
critérios de dístríbuição de bolsa Araucáría e a necessidade de tentar corrígír a
fórmula do ítem 5.1 .2 quando apenas um projeto daquela área temática é proposto.
A professora Ana Lucia não acha correto esta correção, poís tem áreas que tem
muitos projetos concorrendo e consegue somente uma bolsa. O professor Liboni
dísse que esta decisão deve ser tomada em conjunto aqui nesta câmara e que se a
Câmara de Extensão - Livro 3 texto do Edital, as sugestões de alteração foram
coladas em regime de votação. A professora Mara Solange colocou em votação 1º)
que o currículo lates seja atualizado nos últimos 12 meses da data da publicação do
Edítal, que foí aprovado por unanimidade. 2º) no item 3.3.6.3 que se coloque
também que "exceto estágio obrígatório sem contraprestação financeíra", que foi
aprovado por unanimidade. 3º) será concedida uma bolsa PIBEX para áreas que
concorrer com apenas um único projeto, cumprindo todos os crítérios solícítados no
Edítal, foí aprovado com um voto em contrárío. A fórmula será aplícada as outras
áreas e reavaliada para futuros Editaís. Agora em diante passou-se para as
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sugestões referentes aos anexos do Edital. A professora Patrícia sugeriu alterar as
tipíficações já enviadas anteríormente por e-maíl (TCC, Monografia e outros), pois
está muíto exigente e assim prejudica a extensão. A professora Ana Lucía
questionou o porquê?.foi retírado os pontos sobre cursos e eventos da tabela da
pontuação, porque assím prejudica muito .a extensão e solicitou sua inclusão
novamente e sugeríu a formação de um grupo de trabalho para a redefinição da
tabela de pontuação da extensão. A professora Gílselena concorda com a críação
de grupo, mas pede que a agenda seja estabelecída hoje aínda, para não deíxar
seínpre para depois, e, que as referêncías que constam na tabela de pontuação,
sejam obrigatoríamente no formato do currículo lates, para facilitar o trabalho dos
avalíadores. A professora Maíra questionou sobre as lacunas de classificação nas
revístas de extensão e pede que seja revísta a pontuação proposta. Solicita ainda
que o modelo de apresentação de artigo esteja dísponível na página da PROEX
para o POR EXTENSO. Como não houve mais inscritos para falar com relação aos
anexos do Edital, as sugestões de alteração serão coladas em regime de votaçao. A
professora Mara Solange colocou em votação 1º) os ítens na tabela devem estar
citadas as produções no formato no currículo lates, que foi aprovado por
unanimidade. 2º) Redefinição dos itens: até 5 páginas será resumo, acima de 6
págínas será considerado trabalho completo, que foi aprovado por unanímidade. 3º)
retírar o límítador de número máximo na tabela de pontuação de eventos, que foi
aprovado com 3 votos contrários e 1 abstenção. 4º) que o TCC e Monografia
passem a ser um ítem só, que foí aprovado por unanimídade. 5º) manter o termo
"etc", foi aprovado com dois votos contráríos. 6º) ínclusão dos itens sobre cursos e
eventos cíentíficos e culturais na tabela de pontuação, que foi aprovado por
unanimidade, 7º) criar um fgrupo de trabalho para rever tabela e outras alterações
sobre concessão de bolsa de extensão para Edítais futuros, que foí aprovado por
unanimidade. O professor Câmara de Extensão - Livro 3Líboni sugeríu que este
grupo seja formado por cinco membros, sendo três das comíssões de centro e doís
das áreas temáticas, esta composição foi aprovada por unanimidade. Os nomes
para compor este grupo são: Patrícía e Ana Lucía (das áreas temátícas) e Gilselena,
Deise e Benjamím num prímeiro momento e depois a professora Nádia (das
comissões de Centro), que foram aprovados por unanimidade. torna públíco o
período de ínscríção (08 a 30/04/2019) para coordenadores de projetos/programas
de extensão ínteressados em concorrer ao processo de seleção de Bolsas de
Iniciação Extensionista, vígêncía Ol/08/2019 a 31/07/2020, concedídas pela UEL e
pela Fundação Araucária/PIBEX. Relator: Prof. Paulo Antonio Líboni Filho. 0
professor Líboni fez um relato sobre o referído ítem e agradeceu as contribuíções
enviadas pela Professora Patrícia e justifícou as ausêncías dos anexos na página da
PROEX. A seguir abriu-se a palavra para dúvidas e sugestões, começando pela
Professora Patrícía que já havida enviado por e-maíl suas sugestões. A professora
solicítou acrescentar no ítem 3.2.5 que o currículo lates seja atualízado nos últímos
12 meses da data da publícação do Edítal. A professora Gilselena sugeríu no ítem
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3.3.6.3 que se coloque também que "exceto estágio obr?io e não remunerado" e
a María Helena sugeríu aínda a palavra "sem contraprestação financeira" e no ítem
3.2.4 faltou o "o" n final da palavra período. O professor Reginaldo pediu
esclarecimentos quanto aos critéríos de dístríbuição de bolsa Araucária e a
necessidade de tentar corrigir a fórmula do item 5.1.2 quando apenas um projeto
daquela área temática é proposto. A profes,sora Ana Lucia não acha correto esta
correção, pois tem áreas que tem muitos projetos concorrendo e consegue somente
uma bolsa. O professor Líboní disse que esta decisão deve ser tomada em conjunto
aqui nesta câmara e que se a Câmara de Extensão - Livro 3 texto do Edítal, as
sugestões de alteração foram coladas em regime de votação. A professora Mara
Solange colocou em votação 1º) que o currículo lates seja atualízado nos últimos 12
meses da data da publicação do Edital, que foi aprovado por unanimidade. 2º) no
ítem 3.3.6.3 que se coloque também que "exceto estágio obrigatório sem
contraprestação financeira", que foi aprovado por unanimidade. 3º) será concedida
uma bolsa PIBEX para áreas que concorrer com apenas um único projeto,
cumprindo todos os critéríos solícitados no Edítal, foi aprovado com um voto em
contrário. A fórmula será aplicada as outras áreas e reavalíada para futuros Editais.
Agora em díante passou-se para as sugestões referentes aos anexos do Edital. A
professora Patrícia sugeríu alterar as típificações já enviadas anteriormente por
e-mail (TCC, Monografia e outros), pois está muíto exigente e assim prejudica a
extensão. A professora Ana Lucía questíonou o porquê foi retirado os pontos sobre
cursos e eventos da tabela da pontuação, porque assim prejudica muito a extensão
e solicítou sua inclusão novamente e sugeriu a formação de um grupo de trabalho
para a redefinição da tabe!a de pontuação da extensão. A professora Gilselena
concorda com a críação de grupo, mas pede que a agenda seja estabelecida hoje
aínda, para não deíxar sfümpre para depoís, e, que as referências que constam na
tabela de pontuação, sejam obrigatoríamente no formato do currículo lates, para
facilitar o trabalho dos avalíadores. A professora Maíra questionou sobre as lacunas
de classíficação nas revistas de extensão e pede que seja revista a pontuação
proposta. Solícita aínda que o modelo de apresentação de artígo esteja disponível
na págína da PROEX para o POR EXTENSO. Como não houve mais inscrítos para
falar com relação aos anexos do Edítal, as sugestões de alteração serão coladas em
regime de votação. A professora Mara Solange colocou em votação 1º) os itens na
tabela devem estar citadas as produções no formato no currículo lates, que foi
aprovado por unanímidade. 2º) Redefiníção dos ítens: até 5 págínas será resumo,
acima de 6 páginas será considerado trabalho completo, que foi aprovado por
unanimidade. 3º) retirar o límitador de número máxímo na tabela de pontuação de
eventos, que foí aprovado com 3 votos contráríos e 1 abstenção. 4º) que o TCC e
Monografia passem a ser um item só, que foi aprovado por unanímídade. 5º) manter
o termo "etc", foi aprovado com dois votos contrários. 6º) inclusão dos ítens sobre
cursos e eventos científicos e culturaís na tabela de pontuação, que foi aprovado por
unanimídade. 7º) críar um grupo de trabalho para rever tabela e outras alterações
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sobre concessão de bolsa de extensão para Editais 'füturos, que foi aprovado por
unanimidade. O professor Câmara de Extensão - Livro 3 Liboni sugeriu que este
grupo seja formado por cinco membros, sendo três das comissões de centro e dois
das áreas temáticas, esta composição foí aprovada por unanimidade. Os nomes
para compor este grupo são: Patrícía e Ana Lucía (das áreas temáticas) e Gilselena,
Deise e Benjamim num primeiro momento e depois a professora Nádia (das
comissões de Centro), que foram aprovados por unanimidade.
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Sugestões de alteração - Nadia Eidt

1) Referêncías geradas por alunos:
0 Trabalho de Conclusao de Curso pode apresentar diversas modalidades, por isso
sugere-se nao específícar.
Considerando que há sítuações em que o aluno de graduação possa ter vínculo com a
graduação e a pós, penso que seria ínteressante deixar os doís campos, da forma como
sugerido abaíxo:

K.1. Trabalho de condusão de curso de graduação
i? ....l

,,,, ,,, Mí"
K.2. Trabalho de conclusão de curso de pós-graduaçao strícto sensu e latu sensu

NO Que se refere a pontuação, sugere-se que o valor atríbuído ao trabalho de
conclusão curso de pós-graduação e graduação seja o mesmo, considerando que a
ênfase é a atividade de graduação. Sugere-se também limítar o número de trabalhos.

2) Comunicação em eventos:
Os trabalhos publicados em eventos devem ter estreita relação com o escopo
do projeto.
Sugestão de pontuação:4 para trabaíhos complet«:»s e 2 para resumos.

3) sugestão acatada.
4) Sugestão acatada.

OUTROS COMENTÁRIOS:
Toda a produção deve ter relação estreita com o escopo do projeto, do contrário não
será validado. Essa premíssa deve ser assegurada em todos os itens para manter a
coerência do edítal. Vale ressaltar que no item míni-curso não há menção quanto a
isso. Outro item que merece reparo é o de palestra sobre o projeto: É preciso estipular
um limite.

Item T: Há uma dístorção na atríbuição de 5 pontos para orientação de doutorado, 4
para mestrado e 3 para especíalízação, enquanto produções técnfcas ou artísticas (que
podem ser o objeto príncipal da extensão) recebem apenas 3 pontos.

%: produções técnícas ou artístícas
-stão: incluír programa de TV, programa de radío e acervo bibliográfíco.

1.1. Livros: No ítem livros, sugere-se que a organização tenha pontuação maior do que
a da escríta de um capítulo. Isso porque organizar um lívro visando assegurar a
totalídade do trabalho de extensão é maís trabalhoso do que produzir um capítulo.
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Universidade Estadual
de Londrina

PRóEX/DIRETOR?A DE PROGRAMAS, PRC)JETOS E
INICIAÇÃO EXTENSIONISTA
oívísAJo DE PROJETOS E IN?CIA(,AO EXTENSIONIS-
TA

TABELA DE PRODUÇÃO/PONTUAÇÃO - ANEXO Il
BOLSA DE içíqiúçÃo EXTENSIONISTA - UEL e PIBEX/FUNDA(,ÃO ARAUCÁRIA

EDITAL PROEX/PROINEX - 043/2019 - V?GÊNCIA - 20í-9 a 2020

NÚMERO DE CADASTRO DO PROJETO/PROGRAMA: 1

CRITÉR?OS DE AVALIAÇÃO ii

I) CRITÉR?OS GERAIS - DO PROGRAMA/PROJETO
- utilízar o espelho (cadastro) do programa/projeto.

NOME DO(A) COORDENADOR(A):

TóPICOS - paoÍvoípí<oawyu i pow'ruúçAo ITOTAL
A) INTERDSCIPLNARIDADE
(pontuar apenas um dos sutítens)
a.l - Inter-centro, com mais de dois Centros 44

a.2 - Inter-centro, com até dois Centros 3

a.3 - Intracentro, com mais de um Departamento 2

s) ABRANGNClA GEOGRAFICA DA A(,AO
(pontuar apenas um dos subitens)
b,1 - Local e regional 4

b.2 - Local ou regional
b,3 - Nacional

3

2

C) VINCULA(,ÃO A POLíTICAS PúBLlCAS OU PARCERIAS PúBLlCO -
PRIVADAS

formaílzadas or Instrumento urídlco es ecíflco Exemplo: Convânlo, Termo de
Compromisso ou congênera)

3

D) INTER-INSTITUCIONAL
(projetos/programas de extensão desenvolvldos por me!o de vinculação a outras IES
dopaísoudoexteríor formalizada orlnstrumento urídico ró rio nacondiçãode
coordenadora ou co-executora)

E) PROJETO INTEGRADO
(predomlnâncía em Extensão)

3

2

F) FORMAÇÃ0 00 ESTUDANTE (COM E SEM BOLSA)
Númem de estudaníes (gradua%o/pós-gradaçeio) em aíividade +
Número de esíudantes (graduação/pós-graduação) com auvidade concluída (com período rnínimo de 6 meses)
onentados pela equípe do projeto/programa de extensão, no período de Janelro/2Cll6 a abfü/2019.
20 ou mais alunos 6

10 a 19 alunos 5

7 a 9 alunos 3

4 a 6 alunos 2

1 a 3 aíunos 1

PONTUAÇÃO TOTAL (l)
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üniversidade Estadual
de ?iondrina

PRóEX/DIRETORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E
INICIA(,AO
oivísAo oi

EXTENSION?STA

IE PROJETOS E IN?C?AÇÃO EXTENSIONIS-
TA

Il) CR?TÉRIOS ESPECIFICOS - PRôDUÇÃ0 00 COORDENADOR üu
COLABORADOR

corisir*?ppn SOMENTE A przoüuçAo RESUL TANTE DAS t«çõss DE
PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO DO COORDENADOR

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pontuar os tópicos (g a ju em campo especfflco, indicando, para cada tópicü os respectivos
códigos, referentes à produção do coürdenador resulíante das ações dü projetü/programa indÍcado
par6,vinculação da bolsa compatível com a vigêncía do mesmü, dªurante oªpe;íodo de janeÍro/2016 a
abril/2019, conío;me Them 2 (4'.4)ªdo 'Ediíal 'PR3-EXjÍ"ROlNffi" 0:13/20'l'a9'.
Lançar no campo "REFERÊNCIAS" de cada tópico, a informação"'«ompleta" da produção do
coordenador resultante das açôes do proietolprograma indicado para vjnculaí;aão- da bols?a,
jespeítando o padr? a formataç'ã-o do Curriculo' LattesÀ.-
As REFERÊNCIAS de cada tópico lançadas na Tabela de Produção/Pontuação?
infürmadas no currículo do coordenador aíualÍ;zad-o na Pl:Àtafürma'Lattes do CNPq.'
Deverá ser respeitada a compatibilídade da viqância do proietolprograma com o período de

-íComentada [GK1 l: Ainda acho quc dcvcmog dcixí
qíxí a tcrcrônciís ck.vc scr copiada do cumculo laítes «
no campo da rcfcrência

produça'o -compr;en'd7d'o Wtre "]aneiro ';e FO1 6 a 'a%rill20l9 '(Ex"e'mp'lo:' -pr' o{et'o'íp' r'ogr'aa'm'a"c:m
viqância de ianeírol20l6 a abril/2019 - computar a pmduço-sümente-a -parUr- de
"ianeiro/2016"J
Nü caso de aproveitamenío de produção de proLleto com.luído, que se caracterize como
precedente ao pmjeto indicado, conforme- item 4.5-.2 do ediíal é indisp'ensável ínformar, para cada
produção indicada, o número de cadastro do projeto concluído.
Se houve tr.oca de coordenação de projeto/prograªma de extensão 'em execução' ou concluído para
o projeto indicado para vÍnculaçÔo ªda ªbolsa, o lançamento da Í»rodução dever:Á-'respeitar,
respectivamente, os Rens 4.5 (4.5.1) e 4.5 (4.5.2."1 e 4.5.2.2)

Comentado [GK2]: Minha suy4csao é aceítar os ari
l IpublicüdosNAÁREA,consídcrandü-quecíipÍfüÍode

pode scr aceiío m??. Nós sabemos que ho3e exisíe
mcras dificuldadcíí para se publicar um aríigo, esp»i

l l relacionadas aos cu:ítos e aos criíérios el;vadíssimo;-
rcvisIas.

Comentado [GK3]: Consideranda que a tabcla é p
l l tuar o pro3cío, eu não consigo enlcndcr como o pmjí

rcíacíonado com a pafücipação do coordí:nador-na ri
organizíídora de um evenío. Sr'a quando o E'rojcío 1
um eveníí:ír? Cuo seja esía a iníerprataçãa, eu sugirí
seja em íím tóp!co de "Promoção de Evcnlos pelo Pí

2

íópícos - PROJETO/PROGRAMA %#Íi TOTAL
G) 4g'rícos PUBLICADOS EM PERlóDlCOSg.l-Internacional 5
IREFERNClAS (g.í):
g.2-Nacional Í 4 l l
REFERÊNCIAS «g.2):
g.3-Nãolndexado 3
REFERÊNCIAS (g.3):

H) EVENTOS INTERNACONAIS (JORNADAS, SlMPóSIOS E CONGRESSOS)
h.l - Trabalhos completüs publicados em anais 4(2! 6 páglnas)
í;tepiíâwcías (h.l):

h.2 - Resumos símples ou expandidos publicados em anaís i 3 l l(<5pagínas) l l I
scpea:wciús(h.2): - "
h.3 - Comissão Organizadora - Coordenadorª 4
neçeíâucíús{h.3): r.
j,4 - Comissão Ckganizadora - Membrol 3

REFERÊNCIAS(h.4): i
l) EVENTOS NACIONAIS (JORNADAS, SlMPóSlOS E CONGRESSOS)
i.l-Trabalhoscompletüspublicadosemanais 3 l Í(>6págínas) .. l I
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Comentado [GK4]: Acho mcoerentc soliciiar que lo
i i produção seja do pmjeío se os capífülos dos livros poc

Í)A ÁREA.-Segííindo esse raciocWo também deveªrfar
aceítar os aítigos na área.

l l Ex. um pro3cko dc ííb:íídímcüío ps!col%ico cujo coord
escreveu um livro dc ícrapia comporíameníal. Consídc

3

REFERÊNCIAS (i.í):
i.2 - Resumüs simples ou expandidos publicados em anaís
(515 págínas) 2

REFERÊNCIAS (i.2):
i.3 - Comissão Organízadora - Coordenadür Í 5 Í l
REFERÊNCIAS (í.3):
i.4-Corríssão Organizadora-Membro Í 4  I
REFERNClAS (i.4):
J) EVENTOS ESTADUAIS/REGIONAIS/LOCAIS (JORNADAS, SIMPóSíOS E CONGRESSOS)
j.1- Trabalhos completos publicados em anais 2( 6 págínas)
í<eí-enêwcus (i.l):

j.2 - Resumos símples ou expandidos publicados em anaís l I I l(;5pagínas) l . I I
nepeíêhcíús (í.2):
j.3 - Comissão Organizadora - Coordenador 3
REFERNClAS (j.3):

j.4 - Comisaão Orgarízadora - Membro Í 2  
REFERí:NCIAS (i.4):
K) PRODUÇõES GERADAS POR ALUNOS DE GRADuAÇÃ0 (somente estudantes que integrem a
equípe do pro}eto/programa de extensão)

k.l - Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia í 3 Í l(máxlmo5) 1 1 1
íierí=íewcns (k.l):
íJ) íívgosíc»í'ruíos ESPECIALIZADOS NA AREA COM iss
1.1-Liwos 5
REFERNClAS (1.1):
1.2-Capltulos 3
REFERâNCIAS (1.2):
1.3 - Organizaçaio de livros publicados na área com ISBN 3
í<ereíâíycíús (1.3): -
M) LIVROS/CAPíTULOS ESPECIALIZADOS NA AREA SEM ISBN:
m.l-Livros ' l l
REFERÊNCIAS (m.l):
m.2-Capítulos 2
REFERÊNCIAS (m.2):

m.3 - Organização ds livros publicados na área sem ISBN l 2 Í Í
REFERÊNCIAS (m.3):
N) DESENVOLVIMENTO OU GERAÇÃO DE TRABALHOS COM PATENTE OBTIDA
n.L-Produtos/PatenteObtida l 5 l l
REFERÊNCIAS (n.l ):
n.2,-Produtos/PatenteRequerida Í 4 Í Í
REFERÊNCIAS (n.2):

n.3.-Processos/PatenteObtida l 5 l l
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REFERÊNCIAS (n.3):

l-:::r.W:::..=,,:=:..::=?-=-=------------l
4

in.4.-Processos/Patente Requerida 4
REFERÊNCIAS (n.4):
0) DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM REGIS-TRO NO INPI 7w
P) CURSOS, MINI-CURSOS

p.l-NACIONAL J s  l l
REFERÊNCIAS(p.l): '-
P.1.1-ComissãoOrganízadora-Coordenadür Í 4 Í l
REFERNClAS (p.l.l):
P.1.2-ComissãoOrganizadora-Membro n-I l
REFERÊNCIAS (p.l.2):
p.2-INTERNACIONAL 4
REFERÊNCIAS (p.2):
p.2.l - Comissão Organizadora - Coordenador l 4 Í Í
REFERâNClAS (p.2.l):

p.2.2 - Coímssão Organizadora - Membro Í 3 Í Í
REFERÊNCIAS (p.2.2)
p.3-ESTADUAuREGIONAULOCAL 3
REFERÊNCIAS (p.s):
p.3.l - Comissãü Organizadora - Coordenador 3
REFERÊNCIAS (p.3.l):

P.3.2 - Comissão Organizadora - Membro J q l
REFERÊNCIAS (P.3.2»:
Q) pgoouçõí=s TCNICAS OU ARTíSTlCAS
(Exemplos: vldeos, audíovlsuais, manuaís, apos!ilas, jornais,
filmes, multimídia, cnaçao, produçâo ou adíçâo de síiiüs para
Internet, apresentações cenográficas (tea!ro ou dança) ou
musicaís, proJe{o visual/gráfico em design, exposições de aríe
vísual, coleçao de design de moda, regência eíc.)

3

neregêscíús (Q):
R)PAIESTRAS IPaíestras proferidas sobre o Proje!o/Programa de Extensão. il-ll l
REFERêNClAS (R):

S) TRABALHOS SELECIONADOS PARA O SEURS l 2 l l
REFERí:NCIAS (S):

T» ORIENTA(,õES DE aresí=síoíssen'rúçõesiespeciuüçõí=s oEE PóS-GRADUA(,AO
jU"ROVADAS (somente estudantes que Integrem a equípe do projeto/programa).
t.l-Doutorado I i ií 5 i í

Referênclas (t.l):
t.2-Mestrado 4
REFERêNClAS (t.2):
t.3 - Especialização (máximo sq 3
í<eíesêwcíos (t.3):
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l

[ PONTUAÇÃO TOTAL DE l * Il I ]
Observações:
íí Serão considerados somente os trabalhos cuja referência esteja COMPLETA, compatível

com a vigência do projeto/programa e dentro do período de janeíro/2016 a abril/2019.
No caso de trabalhos em eventos publicados on line ou em CD e que não tenham numera-
ção de páginas informar a paginação da seguínte forma: se, por exemplo, o trabalho possuir
três páginas, colocar página iniciaÍ = 1 ; página final = 3.
Não serão consíderados at'tigos in press ou ahead of prínt (no papel ou on line).
Não poderá haver produçãü pontuada em duplicidade. Caso algum trabalho se enquadre
em dois ou mais itens, será utÍlizado o critério que atribua maíor pontuação.
Não serão consideradas produções nas quais nâo conste o nome do(a) coordenador(a) do
projeto/programa.
Para as produções do tópico íl'Tn SerãO consideradas somente aquelas em que o estudante
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) tenha seu nome no cadastro do projeto/programa.
'serúo corúsioeí:uüas APENAS aá ppoouções RESUITANTES DÁS A(;l:(»ES EX-
TENSIONISTAS PREVISTAS NOS PROJETOSIF'ROGRAMAS DE EXTENSÂO.

*

5

$="=o=====-j===-=-======-DE IMPRENSA

2

IV) PARTICIPA(,AO EM COMlSSõES RELACIONADAS AiEVENTOS ORGANIZADOS E/OU PROMOVIDOS PELAIPROEX «POR EXTENSO, RONDON,iCALÇADÃO CuLTURAL e eengeneres.PROVA PE[)ESTRE,

3

REFERÊNCIAS(V): '-


