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CHAMADA PROEX Nº 01/2022 PARA 21ª JORNADA DE EXTENSÃO:  

PARTICIPAÇÃO NA OFICINA E APRESENTAÇÃO NO SEMINÁRIO 

A Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão (DAGE), torna 

público a presente chamada e convida os/as estudantes da UFMG, voluntariamente, a se inscreverem 

na Oficina sobre extensão e a submeterem vídeos das atividades de extensão das quais participam 

para concorrer à apresentação no Seminário da 21ª Jornada de Extensão. 

1. DO EVENTO 

1.1. A Jornada de Extensão é um evento anual promovido pela PROEX/UFMG com o objetivo de 

promover a troca de saberes e de experiências entre estudantes, docentes, técnico-

administrativos e comunidades; estimular o protagonismo estudantil e comunitário; dar boas-

vindas aos/às novos/as bolsistas e voluntários/as extensionistas; e divulgar a extensão 

universitária dentro e fora da instituição. 

1.2. A cada ano, o evento aborda um tema relacionado às diretrizes da extensão universitária, 

sempre buscando uma representação dos/as estudantes, professores/as e dos/as participantes das 

comunidades que dialogam com a atividade de extensão. Neste ano a 21ª edição terá como 

tema #tudojuntoemisturado: como integrar extensão ao ensino e à pesquisa.  

1.3. A 21ª edição da Jornada de Extensão da UFMG contará com Oficina sobre extensão 

universitária e Seminário com apresentação de atividades pelos/as estudantes. 

2. SOBRE A OFICINA 

2.1. A Oficina terá como tema A integração da extensão com o ensino e com a pesquisa e como 

ela pode contribuir para a formação dos/das estudantes.  

2.2. Será ministrada por servidores docentes e técnicos da Proex e abordará também os conceitos, 

as diretrizes e as modalidades da extensão. 

2.3. A Oficina será realizada em formato presencial no campus Pampulha, em três turmas 

diferentes: Turma 1 - 23 de maio, das 14h às 17h; Turma 2 - 24 de maio, das 9h às 12h; Turma 

3 - 24 de maio, das 18h às 21h. 
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3. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA 

3.1. Os interessados em participar da Oficina deverão fazer inscrição, de 14 de março a 2 de maio, 

no site do evento: https://www.ufmg.br/proex/jornadadeextensaoufmg/. 

3.2. Serão ofertadas 30 vagas em cada turma. 

3.3. As inscrições deferidas serão notificadas via e-mail. 

4. SOBRE O SEMINÁRIO 

4.1. O Seminário contará com a apresentação de três atividades de extensão realizadas por 

estudantes da UFMG e mediação feita por docente.  

4.2. As três atividades de extensão a serem apresentadas no evento serão escolhidas por meio de 

votação pública no site do evento. 

4.3. O Seminário ocorrerá no dia 25 de maio de 2022, das 15h às 17h, no auditório do CAD 1, com 

transmissão ao vivo pelo canal da Proex (Youtube). 

5. INSCRIÇÃO PARA APRESENTAR NO SEMINÁRIO 

5.1. O/a estudante interessado/a, bolsista ou voluntário/a, poderá fazer inscrição para apresentar a 

atividade de extensão da qual participa explicando em um vídeo:  

a) a atividade da qual participa; 

b) como a atividade contribui para sua formação;  

c) relação de sua atividade com ensino e com pesquisa; 

d) o que aprende com a comunidade/grupo envolvido. 

5.2. As inscrições deverão ser realizadas até 11 de abril no site do evento: 

https://www.ufmg.br/proex/jornadadeextensaoufmg/.  

5.3. Os vídeos das atividades inscritas ficarão disponíveis no site do evento, desde que cumpram os 

critérios estabelecidos nos itens 6.1 e 7.1 desta chamada. 

6. SOBRE O VÍDEO 

6.1. Os vídeos deverão seguir as seguintes especificações: 

- Duração máxima de 3 min; 

- Deverá ser produzido em posição horizontal; 

https://www.ufmg.br/proex/jornadadeextensaoufmg/
https://www.ufmg.br/proex/jornadadeextensaoufmg/
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- O vídeo deverá ser hospedado em plataforma online para acesso público. 

6.2. A UFMG não assumirá responsabilidades por violações de direitos de propriedade intelectual 

eventualmente ocasionadas pelos vídeos produzidos pelos estudantes. No ato da inscrição, os/as 

autores/as dos vídeos se responsabilizarão pela autoria e originalidade da proposta, bem como 

sobre os direitos de uso das imagens, sons, textos, softwares e quaisquer outros materiais e 

ferramentas protegidos por direito autoral, direito de uso de imagem ou patente, que venham a 

ser utilizados em seu desenvolvimento.  

6.3. Os/as autores/as automaticamente autorizam que seus vídeos inscritos sejam utilizados para 

exibição pública no site do evento.  

7. PRÉ-SELEÇÃO DOS VÍDEOS 

7.1. A Câmara de Extensão, por meio dos Comitês Assessores, avaliará os vídeos inscritos de 

acordo com os critérios especificados nos itens 6.1 e 7.1 desta chamada e fará uma pré-seleção. 

7.2. Serão desconsiderados os vídeos que: 

- A atividade de extensão não esteja registrada no SIEX/UFMG; 

- O registro SIEX/UFMG da atividade de extensão que não estiver com status “Ativo” ou 

“Concluído”; 

- Não atenderem aos requisitos especificados nos itens 6.1 e 7.1; 

- Apresentarem caráter publicitário, comercial ou institucional alheio à finalidade do evento; 

- Apresentarem caráter ofensivo, preconceituoso e de fomento a discursos de ódio; 

- Apresentarem conteúdo de partidos políticos ou promoção partidária; 

- Que envolvam conteúdos dos quais não se possui licença para exibição ou veiculação. 

7.3. Os vídeos pré-selecionados ficarão disponíveis para visualização e votação do público no site 

do evento. 

8. VOTAÇÃO 

8.1. A votação será realizada no site da 21ª Jornada de Extensão, de 19 de abril a 16 de maio de 

2022. 

8.2. A votação será aberta ao público em geral. 

8.3. Cada votante deverá indicar três atividades de sua preferência para apresentação no Seminário. 
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8.4. As três atividades mais votadas, em áreas temáticas da extensão distintas, serão escolhidas para 

serem apresentadas no Seminário por seus estudantes.  

8.5. O resultado será divulgado no site da 21ª Jornada de Extensão e os/as autores/as dos vídeos 

serão notificados/as, via e-mail, até 20 de maio de 2022. 

9. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Inscrição para a Oficina sobre extensão 14 de março a 2 de maio 

Inscrição dos vídeos   14 de março a 11 de abril 

Pré-seleção pela Câmara de Extensão  12 a 18 de abril 

Publicação dos vídeos no site da Jornada  19 de abril 

Votação pelo público  19 de abril a 16 de maio 

Divulgação do resultado 20 de maio 

Realização da Oficina 23 e 24 de maio 

Seminário  25 de maio 

10. DO CONTATO DA DAGE 

Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão 

E-mail: eventos@proex.ufmg.br 

Telefones: (31) 3409-3215 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. 

 

Belo Horizonte, 7 de março de 2022. 

Glaucinei Rodrigues Corrêa 

Diretor da Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão 

 

Janice Henriques da Silva Amaral 

Pró-Reitora Adjunta de Extensão da UFMG 

 

Claudia Andrea Mayorga Borges 

Pró-Reitora de Extensão da UFMG 


