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IV ENCONTRO DE EXTENSÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS (CCM)

A Assessoria de Extensão do Centro de Ciências Médicas (CCM) da
Universidade Federal da Paraíba torna público o edital para regulamentar e
divulgar o IV ENCONTRO DE EXTENSÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS
MÉDICAS (CCM), com o tema “As experiências de Extensão Universitária
do Centro de Ciências Médicas em 2018: conquistas e aprendizados”, a ser
realizado no dia 12 de dezembro de 2018 , das 17 às 21h00 no Centro de
Ciências Médicas (CCM) da Universidade Federal da Paraíba, e assim, convida a
participação de estudantes, professores, técnicos, toda a comunidade acadêmica do
Centro, assim como instituições, movimentos sociais, grupos populares e demais
colaboradores das ações extensionistas do CCM.

1. O ENCONTRO
O IV Encontro de Extensão do CCM visa estimular a participação,
compartilhamento, socialização, divulgação, bem como análise crítica e reflexão
sobre as experiências de Extensão Universitária desenvolvidas no âmbito do
CCM.
Além disso, espera-se criar espaços de diálogo e comunicações entre os
sujeitos e as práticas extensionistas, com objetivo de aprimorar suas
contribuições para a formação em saúde, particularmente a médica, assim como
discutir as metodologias, aprendizados e caminhos significativos para a
crescente presença da Extensão como pilar essencial da ação acadêmica,
através do qual – a partir do diálogo, da problematização da realidade social –
se desvenda objetos temáticas fundamentais para o ensino e a pesquisa. Nesse
processo, efetiva-se a contribuição da Universidade na construção da cidadania
e reflexão social além da Promoção da Saúde, pautada pela integralidade,
equidade e direito à saúde.
O tema do encontro enfatiza sua principal intencionalidade – a de criar um

contexto de diálogo e de compartilhamento de experiências entre os
extensionista, de modo que reflitam sobre as conquistas e os aprendizados
acumulados em suas ações ao longo do ano de 2018.
Com isso, viabilizar momentos de compartilhar de iniciativas e de
socialização de reflexões no sentido de caminhos e de possibilidades para que
a atividade de extensão se fortaleça na prática médica, sobretudo para constituir
um pilar pedagógico articulador da pesquisa e do ensino em interface
permanente com o exercício do compromisso social da instituição universitária.

2. PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todas as pessoas que compõem a comunidade
acadêmica

do

CCM,

incluindo

membros

de

comunidades,

serviços,

organizações sociais, instituições, dentre outros que mantêm parceria com ações
de extensão do CCM e, principalmente, estudantes, docentes e técnicos de
todos os demais Centros da UFPB que tenham interesse em conhecer e dialogar
com as experiências a serem abordadas.
As inscrições são gratuitas e poderão ser efetivadas tanto na modalidade
de participante, pela presença integral na programação do evento, assistindo e
discutindo

as apresentações de

trabalhos;

como na modalidade de

apresentação de trabalhos, na qual além de participante, irá contribuir com a
apresentação da experiência do seu projeto/programação/ação.

3. INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas na modalidade de participante e/ou na
modalidade apresentação de trabalhos conforme as instruções abaixo:

a) Inscrições Individuais:
As inscrições individuais na modalidade de participante são gratuitas e
abertas no período de 24 de abril a 17 de julho de 2018 através do formulário no
sitio eletrônico: “https://goo.gl/forms/taHPsGb8KMo0IsXN2”.

b) Inscrições de Trabalhos:
As ações e frentes de extensão do Centro de Ciências Médicas poderão
apresentar trabalhos com no máximo cinco autores discentes e dois orientadores
docentes e/ou técnicos administrativos. Recomenda-se que os resumos
tenham como base central aqueles inscritos no SIGAA e/ou no ENEX 2019.
As inscrições devem ser submetidas no período de 27 de novembro a 09 de

dezembro de 2018.
Os trabalhos deverão ser inseridos via formulário de inscrição no sítio
eletrônico: “https://goo.gl/forms/taHPsGb8KMo0IsXN2”
Os trabalhos deverão ser submetidos sob a forma de resumo, contendo
no mínimo 400 (quatrocentas) e no máximo 700 (setecentas) palavras, e serão
apresentados de forma oral em forma de roda de conversa. Dentro desse
contexto, os autores compartilharão experiências e aprendizagens construídas a
partir

da

participação

nos

projetos,

ou

seja,

os

discentes/docentes/técnicos/autores, discutirão a importância da Extensão na
formação Ética, Social, Cidadã e em Saúde, além de discutir sobre os
resultados, metodologias, avanços, potenciais e dificuldades de suas iniciativas.
Cada roda de conversa 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 de conversa, a apresentação de cada trabalho terá até 15
minutos para socializar sua experiência, de forma oral, com o auxílio de data
show ou não.

4. PUBLICAÇÃO

Os resumos aprovados serão publicados, posteriormente, em anais com
ISBN pela Editora UFPB, o qual será enviado por e-mail e disponibilizado no
endereço: http://www.ccm.ufpb.br/. O resumo não apresentado não será
publicado.

5.

CERTIFICADOS

Os certificados referentes ao IV Encontro de Extensão do Centro de
Ciências Médicas serão emitidos para os autores e orientadores dos trabalhos
apresentados, bem como para todos aqueles que participarem como ouvintes,
inscritos como participantes, os quais farão jus, se tiverem frequência integral, à
certificação de participação em evento, com 6 (seis) horas/aula.

6. PROGRAMAÇÃO
IV Encontro de Extensão do Centro de Ciências Médicas
12 de dezembro de 2018
Horário
Atividade Planejada

17:00 h
17:30 h

18:00 h

Lanche coletivo
Abertura
Convidados:
 Prof. Eduardo Sérgio Soares Sousa (Diretor do CCM)
 Prof. Orlando Villar (Pró-Reitor
de Extensão e
Assuntos Comunitários)
 Representante do CANAL
Mediador:
Prof. Pedro Cruz (Assessor de Extensão do CCM)
Roda de Conversa com Apresentações de Trabalhos

19:30 h
21:00 h

Roda de Conversa com Apresentações de Trabalhos
Encerramento das Atividades

João Pessoa-PB, 27 de novembro de 2018.

Prof. Pedro José Santos Carneiro Cruz
Assessor de Extensão do CCM

Prof. Eduardo Sérgio Soares Sousa
Diretor do CCM

