
2ª Mostra Bienal de Extensão 

Chamada para Submissão de Trabalhos 

 

A Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC) realizará entre os dias 24             

a 28 de agosto de 2020 a 2ª Mostra Bienal de Extensão. A mostra tem por objetivo                 

divulgar para as comunidades, interna e externa ao CEFET-MG, os trabalhos de extensão             

realizados pela nossa instituição no período de 2018-2020, fomentados ou não, pelos            

editais da DEDC. 

QUEM PODE PARTICIPAR 

Todos os servidores docentes, técnico-administrativos e discentes do CEFET-MG que          

realizaram trabalhos de extensão no período de 2018-2020, fomentados ou não pelos            

editais da DEDC e que, assim sendo, são convidados a divulgar seus resultados às              

comunidades interna e externa. 

A SUBMISSÃO 

A submissão dos trabalhos de extensão desenvolvidos por servidores docentes,          

técnico-administrativos e discentes do CEFET-MG deverá ser realizada por meio do Portal            
de Conferências do CEFET-MG, conforme orientações disponíveis no “Guia para          
Submissão de Trabalhos à 2ª Mostra Bienal de Extensão”. 

O trabalho deverá ser submetido sob a forma de um pitch. Pitch é um vídeo curto (no                 

máximo três minutos), simples e direto, que pode ser feito por celular ou câmera comum, no                

qual o extensionista deverá apresentar os resultados do trabalho em uma linguagem            

acessível a qualquer cidadão. A linguagem deve conter termos simples e, dessa forma,             

substituir, quando possível, a linguagem técnico-científica para que também abranja um           

público alvo fora do âmbito acadêmico. 

Atenção: Não serão aceitos pitches que apresentem imagens fortes, incluindo          

pesquisas com uso de animais, material publicitário/institucional ou conteúdo         
ofensivo. 

https://www.conferencias.cefetmg.br/index.php/MBdE/MostraBienaldaExtensao
https://www.conferencias.cefetmg.br/index.php/MBdE/MostraBienaldaExtensao
https://www.conferencias.cefetmg.br/index.php/MBdE/MostraBienaldaExtensao
http://dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/06/guia_submiss%C3%A3o_2MostraBienalExtensao.pdf
http://dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/06/guia_submiss%C3%A3o_2MostraBienalExtensao.pdf


Os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão de Extensão do CEFET-MG e,            

caso selecionados, deverão ser apresentados remotamente, com transmissão ao vivo, por           

integrantes da equipe executora no período de 25 a 28 de agosto, por meio da plataforma                

Stream Yard, a ser utilizada no âmbito da 2ª Mostra Bienal de Extensão. Os pitches dos                

trabalhos selecionados serão disponibilizados no canal oficial da DEDC no Youtube. 

Eventuais dúvidas sobre o presente evento deverão ser direcionadas à secretaria da DEDC,             

por meio do e-mail: dedc@adm.cefetmg.br. 

DATAS E PRAZOS 

A submissão de trabalhos estará aberta de 17/06/2020 a 03/07/2020. O período de             

avaliação dos pitches será de 06/07/2020 a 10/07/2020. O resultado final será divulgado até              

o dia 31/07/2020. 

SOBRE O PITCH 

Os pitches deverão obedecer às especificações detalhadas abaixo: 

● Existência de link de acesso: o pitch deverá ser carregado no âmbito da plataforma 

YouTube, gerando seu correspondente link de acesso; 

● Duração máxima: 3 minutos; 

● Título do pitch: título da ação de extensão, seguido pelo período de realização. 

● Exemplo: A escrita de si como instrumento de visibilidade para os terceirizados do 

CEFET-MG - 2018 a 2019. 

 

COMO SUBMETER O PITCH 

Para a submissão do pitch, o coordenador do trabalho deverá utilizar a plataforma abaixo: 

https://www.conferencias.cefetmg.br/index.php/MBdE/MostraBienaldaExtensao. 

 

 

 

 

https://www.conferencias.cefetmg.br/index.php/MBdE/MostraBienaldaExtensao


ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PITCH 

Para a elaboração do pitch, deve-se observar as seguintes orientações: 

● Apresentação da equipe. Esta informação deverá, adicionalmente, ser apresentada 

por escrito no campo de descrição do vídeo, no YouTube;  

● Título do trabalho de extensão;  

● Especificar o(s) objetivo(s);  

● Apresentar a metodologia empregada; 

● Caracterizar e quantificar o público-alvo;  

● Informar os impactos social e acadêmico;  

● Quando for o caso, informar o potencial da proposta para geração de novos 

produtos, processos e serviços para a sociedade; 

● Utilizar linguagem simples e acessível ao público leigo.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os pitches serão avaliados pela Comissão de Extensão, por meio dos seguintes critérios: 

● Clareza de objetivos e metas; 

● Qualidade da proposta metodológica empregada; 

● Impactos social e acadêmico; 

● Potencial do trabalho para geração de produtos, processos e serviços; 

● Clareza da linguagem utilizada;  

● Criatividade; 

● Respeito ao limite de tempo estipulado para o pitch (no máximo, 3 minutos). 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Os integrantes da equipe executora do trabalho assumem total responsabilidade sobre o 

conteúdo do pitch elaborado e autorizam sua divulgação no canal oficial da DEDC no 

Youtube, bem como nas redes sociais e demais mídias digitais. Adicionalmente, a equipe 

executora deve observar questões acerca de direitos autorais e propriedade intelectual, 

verificando as possibilidades de divulgação do pitch sem que isso venha a ferir cláusulas 

contratuais ou exponha segredos estratégicos ou industriais. 


