
 

ORIENTAÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO 9º CBEU AOS AVALIADORES DOS 
RESUMOS SUBMETIDOS NO EVENTO 

 
A Comissão Organizadora do 9º CBEU solicita muita atenção com relação às orientações a seguir, 
para a avaliação do resumo: 
 

O RESUMO que não for ação de extensão, resultado ou produto desenvolvido no âmbito das atividades 
de extensão deverá ser REPROVADO. 
 

O RESUMO que se apresentar fora das regras textuais para publicação poderá ser APROVADO, mas 
o avaliador deverá colocar no campo “observações individuais” no CAEX a indicação de APROVADO 
PARA APRESENTAÇÃO, PORÉM FORA DAS REGRAS PARA A PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO 
EVENTO. 
 

Serão considerados fora dos padrões os textos nas seguintes situações:  
1) Exceder mais de uma página; 
2) Não cumprir as regras textuais MODELOS DE RESUMO (clique no link: https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/caex/inscricoes/cbeu/tutorial.php#submissao para o acesso - passo 13 do Tutorial). 
 

Para a avaliação do conteúdo dos RESUMOS é preciso entender que a EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
prevê o atendimento aos desafios sociais, políticos e econômicos da sociedade e isso acontece 
através das seguintes modalidades: cursos, eventos, programas, projetos, prestações de serviços.  
 
O RESUMO deve apresentar um relato de como as comunidades ACADÊMICA (alunos, professores, 
técnicos) e EXTERNA à universidade (grupos sociais, comunidades, ONGs, escolas, movimentos 
sociais etc.) estão envolvidas na ação.   
A avaliação do RESUMO deverá ser feita a partir das seguintes recomendações: 
• Clareza e pertinência dos objetivos apresentados (para que e quem); 
• Atendimento às diretrizes da extensão;  
• Explicitação de resultados parciais ou totais e de produções geradas, se for o caso; 
• Explicitação do impacto junto ao público-alvo e aos estudantes; 
• Domínio e clareza do conteúdo apresentado no desenvolvimento do tema. 
 

A avaliação no SISTEMA CAEX será por conceito e após a sua apreciação do texto atribua APROVADO 
ou REPROVADO. Se for o caso, incluir a observação de APROVADO PARA APRESENTAÇÃO, PORÉM 
FORA DAS REGRAS PARA A PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO. 
  
Para acessar o sistema será preciso clicar no link enviado pelo e-mail e digitar seu login e senha já 
cadastrados anteriormente no momento de sua manifestação de interesse em ser avaliador.  
Após entrar no ambiente do CBEU acessar o espaço: 
1) Clique no menu "Gestão de Submissões" e no submenu "Avaliação". O sistema carregará uma tela 
onde estão todos os trabalhos para os quais você foi convidado(a) a atuar como avaliador(a).  
2) Localize o(s) trabalhos(s) associado(s) a você e o(s) conheça melhor. Você pode fazer o download 
do trabalho clicando no link da coluna "Arquivo". 
Antes de avaliar o trabalho você deverá clicar no BOTÃO verde para indicar ao Gestor que você 
aceitou avaliar o RESUMO. Para cada trabalho que aceitou avaliar, você deve clicar no ícone da coluna 
"Situação/Nota" para iniciar a apreciação.  
O prazo para sua avaliação está informado no e-mail que você recebeu do Gestor do CBEU.  
Demais informações acesse o link: 
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/inscricoes/cbeu/tutorial-avaliacao.php 


