
 

RESUMO PARA O CONEX UFRPE 2021 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania – PROExC da UFRPE está realizando o XIX 

Congresso de Extensão (CONEX) integrando a programação da XX Jornada de Ensino Pesquisa 

e Extensão (JEPEX).  

O evento integra variada programação com início em junho e final em outubro de 2021. Entre 

as atividades destacam-se as Rodas de Diálogo onde serão discutidos os projetos de extensão 

universitária realizados pela comunidade acadêmica da UFRPE nos anos 2019 e 2020 via editais 

BEXT e SÔNUS.  

A participação nas Rodas de Diálogo do CONEX é aberta aos professores/as, pesquisadores/as, 

técnicos/as e estudantes da UFRPE.  

Para esse público participar faz-se necessário encaminhar para comissão organizadora do 

evento um resumo que será analisado e aprovado se adequado às normas do evento.  

Só serão aceitos trabalhos, estudos, pesquisas e relatos de experiências resultantes dos 

projetos de extensão realizados com apoio da UFRPE-PROExC no ano 2019 e 2020 via editais 

BEXT e SÔNUS.  

A organização e a formatação do resumo devem seguir as seguintes orientações: 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

1. ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO RESUMO  

1.1. TÍTULO: Atribua um título ao resumo que seja claro e conciso, de preferência não 

ultrapasse 2 linhas;  

1.2. AUTORES: Logo abaixo do título colocar o nome do (s) autores/as e na ordem correta 

centralizado, numerando cada um/a e em negrito o autor principal que deverá estar na 

Roda de Diálogo.   

1.3. O TEXTO: O texto do resumo deve ser corrido, formado por frases concisas, afirmativas, 

coerentes, em parágrafo único e deve conter duas laudas. As primeiras frases do seu 



resumo devem ser significativas e apresentar o que trata a temática do projeto ao leitor. O 

texto apresenta a seguinte estrutura: 

INTRODUÇÃO 

Deve apresentar o projeto de forma clara, destacando informações mais relevantes sobre o 

projeto através de qual programa (BEXT; SONUS/ PROExC), por meio de qual Departamento, 

Curso de Graduação, Núcleo de Pesquisa e parceiros  

OBJETIVOS 

Apresentar os objetivos geral e específicos mais importantes. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Deverão ser mencionadas as referencias mais importantes que serviram como fundamentos 

para construção do projeto. 

METODOLOGIA  

Enfatizar como o trabalho do projeto foi realizado, de forma concisa e a mais clara possível. 

Explicar os procedimentos utilizados para atingir os objetivos e o processo de avaliação, 

descrevendo como foram desenvolvidas as atividades.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tratam dos resultados que você obteve no projeto, enfatizando os impactos para os/as 

participantes, para a comunidade e a sociedade. Aqui pode-se também indicar a relevância do 

projeto, vantagens e possíveis limitações.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relacionar os resultados alcançados no projeto, considerando os objetivos propostos, 

ressaltando a sua abrangência ou não e, se não, o porquê.  

AGRADECIMENTOS 

À UFRPE, PROExC e demais instituições envolvidas. Estes agradecimentos devem ser feitos de 
maneira suscinta.  

REFERÊNCIAS  

Trata-se das referências que foram utilizadas em todo texto do resumo e apresentadas de 
acordo com as normas da ABNT.  

 

2. REGRAS PARA FORMATAÇÃO DO RESUMO 

A seguir apresentamos regras para formatação do resumo. O resumo deverá ser formatado a 

partir do link divulgado pela PROExC para acesso ao Google forms.  

● PAGINAÇÃO: 

o Página A4, layout no modo retrato, com até duas laudas; 

o Margem esquerda e direita: 3 cm; Margem superior e inferior: 2,5 cm;  

● FONTE:  

o Arial; 

o Corpo de texto: fonte tamanho 10, sem recuo na primeira linha, justificado e 

espaçamento entre linhas 1,5;  

o Título do texto: tamanho 14, negrito e centralizado; 

o Nome dos autores: tamanho 10, negrito e centralizado; 



o Vínculo e contatos: tamanho 8, centralizado (Curso, Sigla do Departamento, 

Instituição, e-mail);  

 

● ILUSTRAÇÕES: 

o As figuras, caso tenham, devem ser alinhadas ao centro e conter legendas 

explicativas do que se trata. Citar fonte quando necessário;  

● CITAÇÕES E REFERÊNCIAS:  

o As citações de autores ao longo do texto deverão seguir as  

normas da ABNT; 

o A lista final de referências deve ser ordenada alfabeticamente. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Os órgãos de fiscalização e controle da administração pública buscam identificar a relação das 

ações universitárias com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. Nesse sentido, 

recomenda-se, igualmente como se faz com o título da área temática, indicar o ODS a que o 

projeto está vinculado. 

REGRA: Nome da Área Temática e o número do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável – 

ODS: tamanho 8, negrito, espaçamento antes do parágrafo.  

 

Áreas Temáticas da Extensão: 

1- Comunicação; 

2- Cultura; 

3- Direitos humanos e Justiça; 

4- Educação; 

5- Meio Ambiente; 

6- Saúde; 

7- Tecnologia e Produção 

8- Trabalho. 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 

 

 


