
 

 

Congresso recebeu cerca de 4,5 mil submissões de resumo 

A organização registou um volume expressivo de interessados em participar do 
maior evento de extensão do Brasil. Foram recebidos cerca de 4.500 trabalhos 
para exposição nas redes de conversa – uma das principais atividades da 
programação. O prazo terminou no dia 30 de novembro de 2020. 

Além disso, o 9° CBEU contabiliza até o momento cerca de 9 mil inscrições de 
ouvintes, sendo que as inscrições para essa modalidade de participação seguem 
abertas até o evento. 

Essa mobilização levou a organização a alterar a data de realização desta edição 
do congresso, que, agora, acontecerá de 8 a 11 de março de 2021 (antes 
prevista para 10 e 11 de março de 2021). A mudança se fez necessária a fim de 
viabilizar, adequadamente, a logística exigida para um evento de grande porte 
como o CBEU, considerado o maior encontro de extensão do país. 

O 9° CBEU é realizado pela UFMG e UNIFAL-MG em parceria com uma rede de 
instituições de ensino públicas sediadas em Minas Gerais. Com o tema Redes 
para promover e defender os direitos humanos, o evento terá programação 
virtual e gratuita. 

Programação 

Serão quatros dias de atividades. Além de redes de conversas com 
apresentação de trabalhos, o evento contará com 20 mesas-redondas com 
temáticas diversas e específicas, lançamento e exposição de produtos de 
extensão universitária, além de convidados especiais e atrações artísticas e 
culturais que estarão integradas à edição de 2021 do Festival de Verão da 
UFMG. 

O evento é realizado tradicionalmente por universidades públicas do Brasil. A 
primeira edição ocorreu em 2002, em João Pessoa, na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). O último, em 2018, na cidade de Natal, promovido pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cbeu2020@ufmg.br ou telefone (31) 
3409-3215 

Acompanhe nossas redes sociais: 

YouTube: www.youtube.com/extensaoufmgCanal  
Facebook: www.facebook.com/extensaoufmg  
Instagram: @extensaoufmg  
Twitter: twitter.com/extensaoufmg  
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Atendimento à imprensa 
Eduardo Maia 
Assessoria de Comunicação 
Pró-reitoria de extensão 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(31) 9-8859-8818 (31) 3409-6435 (31) 3409-4076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


