
 

9° CBEU tem agora quatro dias de programação 

Foram acrescentados dois dias à data inicial devido à mobilização preliminar 

para o evento 

A 9ª edição do Congresso Brasileiro de Extensão Universitária acontecerá de 8 

a 11 de março de 2021. Antes, o congresso estava previsto para 10 e 11 de 

março de 2021.  

A alteração de se fez necessária principalmente em função do número de 

trabalhos inscritos nas redes de conversa, uma das principais atividades da 

programação. Foram recebidas cerca de 4.500 submissões. Já o número de 

ouvintes, cujas inscrições seguem até o dia do CBEU, já ultrapassou a marca de 

9 mil. 

Segundo a Comissão Organizadora, a mudança na data de realização visa 

especialmente otimizar a logística necessária para viabilizar um evento de 

grande porte, como o CBEU, considerado o principal encontro de extensão 

universitária do país. Ademais, em 2021, o CBEU ocorrerá de forma inédita em 

formato totalmente virtual.  

Além de redes de conversas com apresentação de trabalhos, o evento contará 

com mesas-redondas com temáticas diversas e específicas, lançamento e 

exposição de produtos de extensão universitária, além de atrações culturais que 

estarão integradas, em 2021, ao Festival de Verão da UFMG. A programação é 

totalmente gratuita. 

Em rede 

O 9º CBEU é promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) em parceria com uma rede de 
instituições de ensino superior da região Sudeste. 

O evento é realizado a cada dois anos por universidades de diversas regiões do 
país. A primeira edição ocorreu em 2002, em João Pessoa, na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). O último encontro foi em 2018, em Natal, Rio 
Grande do Norte, e reuniu, segundo os organizadores, cerca de nove mil 
pessoas. 

Fique por dentro de todas as novidades do 9° CBEU. Acompanhe nossas redes 

sociais: 



YouTube: www.youtube.com/extensaoufmgCanal 
Facebook: www.facebook.com/extensaoufmg  
Instagram: @extensaoufmg  
Twitter: twitter.com/extensaoufmg  
 
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 
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