
 
 

II Circular IX Congresso Nacional de Extensão 

 VIII Jornada de Extensão do Mercosul 

14 a 17 de setembro de 2021 – Argentina 

 

Universidade de Passo Fundo - Universidad Tecnológica Nacional – Universidad Nacional del 

Centro. 

 

Estão abertas as inscrições para participação no IX Congresso Nacional de Extensão VIII 

Jornadas de Extensão do Mercosul. 

As inscrições serão online. Para isso, é necessário preencher o formulário com 

informações que serão posteriormente utilizadas para a elaboração das respectivas 

certificações. 

Você pode escolher a categoria "Ponente" (que apresenta apresentações escritas ou 

vídeo-experiências ou pôsteres), ou a categoria "Assistente". 

A participação no Congresso é gratuita. 

 

Para se registrar você deve inserir este link:  

➢ https://congresoextension.utn.edu.ar/signup 

 

Lembre-se do e-mail e senha que você colocou no formulário, pois com ele você 

poderá entrar para fazer o upload das apresentações, vídeos, pôsteres ou apresentar 

propostas de workshops. Nos próximos dias, essa possibilidade será habilitada. 

 

Como você pode participar? 

Os participantes poderão apresentar trabalhos escritos, onde procuram refletir sobre a 

sua própria prática de extensão e participar nas mesas de discussão, também poderão 

apresentar vídeo-experiências ou posters, onde poderão mostrar uma determinada 

experiência de forma ágil e também podem apresentar propostas de oficinas abertas. 

 

https://congresoextension.utn.edu.ar/signup


 
 

Trabalhos escritos 

Todos os trabalhos escritos apresentados serão avaliados por uma comissão. O 

trabalho aprovado deve ser apresentado. Todos os trabalhos aprovados serão 

publicados em livro acadêmico com as conclusões do congresso, com seus respectivos 

ISBN. 

Podem escrever professores, pesquisadores, estudantes, graduados de todas as 

universidades argentinas e latino-americanas, assim como membros de organizações 

da sociedade civil, autoridades governamentais municipais, provinciais e nacionais que 

participam de práticas de extensão. 

As obras podem ser individuais ou em grupo. Neste último caso, o limite máximo é de 

5 autores. Por sua vez, podem ser apresentados em espanhol ou português. 

Para obter mais informações sobre as regras de publicação, você pode acessar o 

seguinte link: 

➢ https://extension.unicen.edu.ar/congreso/ponencias-escritas/ 

 

Videos e pôsteres 

Sugestões para a elaboração de experiências de Vídeo para apresentar neste 

Congresso 

Os vídeos devem ser fruto de atividades de extensão desenvolvidas por professores, 

funcionários universitários, estudantes, equipes de extensão, bolsistas e organizações 

sociais e outros atores da comunidade. 

A Comissão Organizadora do Congresso propõe três possibilidades de apresentação e 

deve ser escolhida uma delas: a- um vídeo em primeira pessoa contando a experiência 

ou projeto; b- um vídeo com placas com imagens ou texto, com locução comentando 

ou ampliando a informação projetada ou; c- um registro de vídeo ou um pequeno 

documentário da experiência. Uma quarta opção, substituindo as outras, seria fazer 

um podcast. 

Cada vídeo deve vir acompanhado de um Resumo (máximo de 3 páginas) onde as 

informações da experiência mostrada no vídeo serão desenvolvidas de forma 

ampliada. Uma vez que o vídeo e seu resumo tenham sido avaliados pela Comissão de 

Avaliação, o resultado será relatado e se houver necessidade de ajustes. 

 

 

https://extension.unicen.edu.ar/congreso/ponencias-escritas/


 
 

Sugestões para a elaboração de pôsteres para apresentar neste Congresso 

A equipe de extensão pode escolher um vídeo ou um pôster, sugerindo, dependendo 

da natureza virtual do congresso, que, se possível, priorize a realização de um vídeo. 

Cada pôster deve vir acompanhado de um Resumo (máximo 3 páginas) onde serão 

desenvolvidas de forma ampliada as informações sobre a experiência que se deseja 

colocar no pôster. Uma vez que o pôster e seu resumo tenham sido avaliados pela 

Comissão de Avaliação, o resultado será relatado e se houver necessidade de ajustes. 

 

Para obter mais informações sobre as regras de publicação de vídeos ou pôsteres, você 

pode acessar o seguinte link: 

➢ https://extension.unicen.edu.ar/congreso/videosyposters/ 

 

Oficinas participativas 

Durante o congresso serão desenvolvidos workshops participativos e minicursos na 

modalidade virtual, que abordarão temas específicos de interesse da extensão, 

analisando-os de forma geral e detalhada, de forma teórica e prática. 

Eles estimularão a participação ativa dos participantes e esperamos ter propostas de 

especialistas de diferentes Universidades latino-americanas, como facilitadores em cada 

um dos temas. 

Cada proposta de workshop será avaliada pela Comissão de Avaliação do Congresso e 

os resultados serão relatados. 

Para obter mais informações sobre as regras de publicação de vídeos ou pôsteres, você 

pode acessar o seguinte link: 

➢ https://extension.unicen.edu.ar/congreso/talleres-participativos/ 

 

 

Meios de comunicação. 

O Congresso disponibiliza diversos canais de comunicação que recomendamos que você 

siga para ficar por dentro das novidades. 

 

https://extension.unicen.edu.ar/congreso/videosyposters/
https://extension.unicen.edu.ar/congreso/talleres-participativos/


 
 

➢ Correo electrónico: congresoextension.arg@gmail.com  

➢ Facebook: IX Congreso Nacional de Extensión y VIII JEM 

https://www.facebook.com/congresoextension.arg 

➢ Instagram: @congresoextension.arg 

https://www.instagram.com/congresoextension.arg/ 

➢ Canal de Youtube: Congreso Extensión Argentina 2021 

https://www.youtube.com/channel/UCyO9A4wDm3LE7YGMd9YOOPQ/ 

➢ Página Web: https://extension.unicen.edu.ar/congreso/ 
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