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NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS PARA PUBLICAÇÃO  

NOS ANAIS EXTENSÃO DA UNIPAR 

 

 

OBJETIVO 

 

Visando atender aos requisitos da curricularização da extensão previstos na Resolução 

MEC/CNE/CES Nº 7/2018, e para efeitos do cumprimento das exigências curriculares, acadêmicos 

participantes do Programa de Atividade Curricular de Extensão – PACEx, devem elaborar e enviar 

resumo simples, resultante da experiência obtida na atividade de extensão do programa, para publicação 

nos ANAIS DE EXTENSÃO DA UNIPAR, até as datas estipuladas no calendário PACEx. 

 

 

INSCRIÇÃO 

 

Para efetuar a inscrição de seu resumo, acesse: www.unipar.br / Institucional, no banner Cursos e 

Eventos: “ANAIS DE EXTENSÃO DA UNIPAR”. 

 

Deverão apresentar resumo simples estudantes de graduação participantes do Programa de Atividade 

Curricular de Extensão – PACEx, sob a orientação do gestor do programa. Os resumos devem ser 

oriundos das atividades extensionistas. 

 

É permitido ao participante do PACEx, enviar até 2 (dois) resumos simples como primeiro autor, o 

limite de autores poderá ser até 16 (dezesseis), contando o autor principal e orientador. Cada resumo 

deverá ser inscrito no sistema eletrônico somente uma vez pelo autor principal, não é necessário o reenvio 

do mesmo resumo pelos co-autores.  

 

O período para envio dos resumos será nas seguintes datas (conforme a modalidade): 

 

De 02 a 08 de maio - acadêmicos do EAD.SEMI 51 

 

De 11 a 17 de julho - acadêmicos do PRESENCIAL SEMESTRAL e EAD.SEMI 52 

 

De 10 a 16 de outubro - acadêmicos do EAD.SEMI 53 

 

De 19 a 21 de dezembro - acadêmicos do PRESENCIAL SEMESTRAL e EAD.SEMI 54 
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PREPARAÇÃO DO RESUMO SIMPLES 

 

IMPORTANTE: Os resumos devem ser submetidos em português, entretanto, resumos 

submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão sumariamente rejeitados. 

 

Para enviar seu resumo pelo Sistema Eletrônico, o autor deve informar: 

a) Título (completo e sem abreviações, em negrito, caixa alta e centralizado); 

b) Autor e coautores (não abreviar os nomes); 

c) Orientador; 

A ordem e a grafia dos nomes dos autores serão utilizadas para a confecção dos Anais e 

Declaração de apresentação do Pôster Vídeo.  

d) Instituição de origem (afiliações – máximo 800 caracteres com espaços); 

e) Área Temática em que se enquadra o resumo  

f) Corpo do trabalho (máximo 2.500 caracteres com espaços): 

 

A estrutura do resumo simples deve conter: 

- Introdução; 

- Objetivos; 

- Resultados; 

- Considerações finais; 

- Referências. 

 

Obs.: Para contagem dos caracteres deverão ser incluídos os espaços. 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O ENVIO DO RESUMO 

 

Serão aceitos trabalhos com resultados completos ou preliminares, que apresentem correlação direta 

com as atividades de extensão das quais se originam, e não serão aceitos trabalhos de projetos ainda 

não iniciados. 

 

Trabalhos com mais de 16 (dezesseis) autores (contando com o autor principal e orientador) serão 

indeferidos. 

 

Os resumos deverão ser enviados exclusivamente por via eletrônica, no portal: www.unipar.br / 

Institucional, no banner Cursos e Eventos: “ANAIS DE EXTENSÃO DA UNIPAR”. 

 

 



  

COORDENADORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO - COPEX 
         Praça Mascarenhas de Moraes, 4282 - Cx Postal 224 – Umuarama – Paraná – CEP: 87.502-210 

Fone / Fax: (44) 3621.2828 ramal 1225 – E-mail: copex-extensao@unipar.br    

 

IMPORTANTE:  Todos os resumos enviados deverão ser validados pelo orientador através do 

sistema eletrônico. Sem essa validação o resumo NÃO será encaminhado para publicação nos anais. 

 

O autor responsável pelo resumo com parecer “FAZER CORREÇÕES” deverá proceder às 

correções solicitadas e reenviá-lo por meio do Sistema Eletrônico imediatamente, dentro do prazo 

máximo de 48 horas. A não realização das correções no prazo estipulado, acarretará no 

indeferimento do resumo; 

 

A declaração de publicação do resumo, constando o título do trabalho e o nome de todos os autores 

conforme encaminhados pelo Sistema Eletrônico, será disponibilizada posteriormente no link: 

https://certificados.unipar.br/. 

 

Umuarama, 18 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão - COPEX 


