
 
 

“A importância da extensão universitária na formação em saúde e no 

currículo de Medicina” 

 

A Assessoria de Extensão do Centro de Ciências Médicas (CCM) da Universidade 

Federal da Paraíba vem, por meio deste, divulgar o I ENCONTRO DE EXTENSÃO DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS (CCM), com tema “A importância da extensão 

universitária na formação em saúde e no currículo de medicina”, a ser realizado nos dias 04 

e 05 de maio de 2016, das 17 às 21h, na Sala de Reuniões do Centro (localizada ao térreo 

do prédio do CCM), e, assim, convidar para participação ampla de: estudantes, 

professores(as), técnicos(as), toda a comunidade acadêmica desse Centro, assim como 

sujeitos de serviços, instituições, movimentos sociais, grupos populares e demais 

colaboradores das ações extensionistas do CCM. 

Com esse Encontro, é intenção da Assessoria e do Centro estimular o 

compartilhamento, socialização, divulgação, bem como analise crítica e reflexão sobre as 

experiências de Extensão Universitária desenvolvidas no âmbito do CCM.  

Além disso, espera-se criar espaços de diálogo e comunicação entre os sujeitos e as 

práticas extensionistas, com vistas a aprimorar suas contribuições para a formação em 

saúde, particularmente a médica, assim como discutir metodologias, aprendizados e 

caminhos significativos para o crescente posicionamento da Extensão como pilar essencial 

da ação acadêmica, através do qual – a partir do diálogo problematizador com a realidade 

social – se desvelam objetos e temáticas fundamentais para o ensino e a pesquisa. Nesse 

processo, efetivando uma contribuição significativa da Universidade na construção de 

processos emancipatórios e de Promoção da Saúde, pautada pela integralidade, equidade 

e direito à saúde. 

Poderão participar todas as pessoas que compõem a comunidade acadêmica do CCM, 

incluindo membros de comunidades, serviços, instituições, dentre outros, que mantêm 

parceria com ações de Extensão do CCM, e principalmente estudantes, docentes e técnicos 

de outros Centros que tenham interesse em conhecer e dialogar com nossas experiências. 

As inscrições são gratuitas e poderão ser efetivadas tanto na modalidade 

PARTICIPANTE, pela presença integral na programação do evento, assistindo e discutindo 

as apresentações de trabalhos, como na modalidade APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, 

na qual o participante, além de estar presente nos debates, irá contribuir com a apresentação 

da experiência de seu projeto/programa/ação. Venha participar! 

 

 



 
 

 

 

DATA 

 

04 e 05 de maio de 2016, das 17 às 21:00 horas. 

 

LOCAL 

Sala de Reuniões do CCM. 

 

INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS 

 

As inscrições são gratuitas e abertas no período de 01/03 a 09/04/2016 através de 

formulário no sitio eletrônico http://goo.gl/forms/sFfTWfT0O0 . 

 

INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

As ações de extensão do Centro de Ciências Médicas poderão apresentar trabalhos 

com, no máximo, cinco autores discentes e dois orientadores docentes e/ou técnicos-

administrativos.  

 

Os trabalhos deverão ser inseridos via formulário de inscrição no sitio eletrônico: 

http://goo.gl/forms/sFfTWfT0O0 e, ao mesmo tempo, serem enviados via e-mail, em 

formato WORD, para a Assessoria de Extensáo do CCM através do endereço, 

assessoriaextensaoccm@gmail.com . 

 

Os trabalhos deverão ser submetidos sob a forma de RESUMO, contendo no mínimo 

trezentas (300) e máximo quinhentas (500) palavras, e serão apresentados de forma 

Oral, em forma de Roda de Conversas, onde os(as) autores(as) compartilharão suas 

experiências e aprendizagens construídas a partir da sua participação nos projetos, 

ou seja, os discentes/docentes/técnicos/autores discutirão a importância da 

Extensão na sua formação em saúde e cidadã, além de discutir sobre os resultados, 

caminhos, potenciais e dificuldades de suas iniciativas. 

 

Cada Roda contará com a participação de 01 (um) debatedor convidado, a fim de 

aprofundar questões emergentes da discussão, e 01 (um) coordenador/mediador.  

 

Em cada Roda, cada autor(a) terá até 15 minutos para socializar sua experiência, de 

forma oral, com auxílio de data-show ou não. 

 

http://goo.gl/forms/sFfTWfT0O0
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PUBLICAÇÃO 

Os resumos aprovados serão publicados, posteriormente, em anais com ISBN pela 
Editora da UFPB, o qual será entregue em CD-ROOM e disponibilizado no endereço: 
http://www.ccm.ufpb.br . O Resumo não apresentado não será publicado. 

CERTIFICADOS 

Serão emitidos certificados para os autores e orientadores dos trabalhos 
apresentados, bem como para todos aqueles que participarem como ouvintes, os 
quais farão jus, se tiverem frequência integral, à certificação de participação em 
evento, com 8 horas/aula. 

MAIS INFORMAÇÕES 

Presencialmente, na sala da Assessoria de Extensão do CCM ou pelo email: 
assessoriaextensaoccm@gmail.com 

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

O Resumo deve ser escrito na língua portuguesa, contendo: título, autoria, resumo 
(texto) e palavras-chave, atendendo às seguintes recomendações: 

a) Nome do projeto ou ação de extensão 

- Conter acima do título o nome do projeto ou programa de extensão.  

b) Título do Resumo: 

- Espaçamento simples, letras maiúsculas, fonte Arial 14, centralizado. 

c) Autoria: 

- Cada resumo deve conter, no máximo, cinco autores discentes e dois orientadores, 
sendo estes docentes e/ou técnicos-administrativos e/ou colaboradores. 

- Os nomes dos autores deverão vir completos, sem abreviatura e sem caixa alta; 

- A sequência dos autores deve vir de maneira separada por vírgula, em parágrafo 
centralizado, espaçamento simples, fonte Arial 12, itálico, com chamadas de rodapé 
enumeradas e em sobrescrito, informando o Curso, função no projeto e o endereço 
eletrônico. 

d) Corpo do texto: 

- Digitado em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples, papel A4 (210 x 297 
mm) com margem superior, inferior, esquerda e direita de 2,0 cm; 

- Mínimo de 300 e máximo de 500 palavras; 

http://www.ccm.ufpb.br/


- Não conter tabelas, gráficos, figuras; 

- Justificado e digitado em parágrafo único contendo: 

Introdução 

Caminhos metodológicos 

Resultados e Discussão 

Conclusões 

e) Palavras-chave: 

No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras-chave, em ordem alfabética; 
Digitado em letras minúsculas, com alinhamento justificado e separado por vírgulas, 
espaçamento simples, fonte Arial 10. 

e) Rodapé: Digitado em fonte Arial 10, alinhamento justificado, espaçamento simples 

Não será possível corrigir o resumo após seu envio. Os dados serão publicados 
exatamente como foram enviados. Todos os autores e orientadores devem ter 
conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seus nomes 
inseridos. 

O resumo deve ser inserido no formulário do sitio eletrônico: 
http://goo.gl/forms/sFfTWfT0O0, no ato da inscrição, e enviados ao e-mail da 
Assessoria em formato PDF, qual seja: assessoriaextensaoccm@gmail.com . 
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“A importância da extensão universitária na formação em saúde e no 

currículo de Medicina” 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

04 de maio de 2016 

 

17h00 – Abertura 

 

Convidado: Prof. Eduardo Sérgio Soares Sousa (Diretor do CCM) 

Mediador: Prof. Pedro Cruz (Assessor de Extensão do CCM) 

 

17h20 – Roda de Conversa: “A importância da extensão universitária na formação 

em saúde e no currículo de Medicina” 

 

19h00 – Intervalo 

 

19h20 – Rodas de Conversas com Apresentações de Experiências – Sessão 1 

 

21h00 – Encerramento  
 

05 de maio de 2016 
 

17h00 – Rodas de Conversas com Apresentações de Experiências – Sessão 2 

 

19h00 – Intervalo 

 

19h20 – Rodas de Conversas com Apresentações de Experiências – Sessão 3 

 

21h00 – Encerramento  
 

 


