
 

 

 

 

Edital da III MOSTRA DE PESQUISA & EXTENSÃO ÂNIMA (2021.2) 

 

A Vice-Presidência Acadêmica do Grupo Ânima 

Educação, no uso de suas atribuições, torna 

público o Edital da III Mostra de Pesquisa & 

Extensão Ânima, cujo foco é divulgar as 

diretrizes para organização e participação do 

evento para a comunidade acadêmica. 

 

1. DOS OBJETIVOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES  

A Mostra será realizada entre os dias 15 e 19 de novembro de 2021 e tem como objetivos: 

I. Proporcionar uma prática acadêmica em linha com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 (atualizada em 2017), com a Política Nacional de Extensão Universitária e com a 

Resolução nº 7 de dezembro de 2018 do Ministério da Educação, a ser desenvolvida de forma 

indissociável, garantindo a promoção de aprendizagem significativa, alinhada ao desenvolvimento 

científico, social, equitativo e sustentável. 

II. Viabilizar o desenvolvimento de ações que visem à promoção da interação transformadora 

entre o meio universitário, a ciência e os demais segmentos da sociedade. 

III. Reconhecer e dar visibilidade aos projetos conduzidos por docentes e discentes ao longo do 

semestre. 

IV. Promover integração e compartilhamento de boas práticas entre os campi e entre as 

Instituições. 

 

2. DAS DIRETRIZES DA “III MOSTRA DE PESQUISA & EXTENSÃO ÂNIMA”  

 

O docente responsável pelo projeto de pesquisa ou de extensão de cada IES conduzirá a ação para a 

apresentação do projeto no evento conforme as diretrizes abaixo: 

 

I. O docente (junto aos alunos vinculados ao projeto) deverá apresentar seu projeto em formato 

de vídeo, conforme as orientações abaixo: 

 

i. Os vídeos deverão ser elaborados com duração de até 5 minutos, apresentando as ações do 

projeto ao longo do semestre, contemplando título do projeto, breve introdução, objetivos, 

metodologia, principais resultados com fotos e/outros recursos audiovisuais e conclusão. Os vídeos 

elaborados serão disponibilizados nas páginas no Youtube da Ânima Educação e das Regionais. 

ii. Os vídeos deverão ser disponibilizados por meio da gravação de uma reunião no zoom, vídeo 

filmado ou vídeo editado, à critério do professor. 

iii. A gravação deve ser conduzida pelo professor responsável ou este junto com os alunos que 

compõem o projeto de pesquisa ou de extensão. Não é recomendado que apenas os alunos 

matriculados apresentem os resultados no vídeo.  



 

 

 

iv. Para isso, o professor deve realizar a inscrição na Mostra no link: 

https://forms.gle/2JJvuu5stUN2Vuv58. 

v. Cada professor poderá submeter um vídeo por projeto. 

vi. Dúvidas sobre como conduzir a gravação, gerar link, formato, entre outras, segue um tutorial 

sugestivo (especificamente para quem for gravar via plataforma Zoom), nos links:  

Tutorial em imagens: 

https://drive.google.com/file/d/1zYbFmgNoC2PlDofMrfT7U5LxnzLxcvmm/view?usp=sharing  

Vídeo Tutorial: https://player.vimeo.com/video/554492571 

vii. Veja abaixo os formatos de vídeos que você pode nos encaminhar: 

https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=pt-BR  

viii. Todos os professores responsáveis pelos projetos de extensão da Rede Ânima receberão em 

seus respectivos e-mails uma ratificação das orientações referentes a inscrição na Mostra.  

 

II. O objetivo da ação é que a comunidade acadêmica em geral possa ter acesso às ações 

realizadas no semestre, considerando que um dos propósitos da extensão é o de promover a interação 

entre a universidade e a sociedade; bem como o poder de gerar novos conhecimentos com as 

pesquisas acadêmicas. 

III. A inscrição para participação na Mostra deverá ser realizada do dia 19 de outubro ao dia 05 

de novembro de 2021, via link divulgado no item 2, parágrafo  

IV. Este prazo não sofrerá prorrogação. Não serão aceitos vídeos enviados após o fim do prazo. 

V. A submissão dos vídeos dos projetos é obrigatória, mesmo que o projeto não tenha sido 

concluído. Nesses casos, o professor responsável pelo projeto deve apresentar os resultados parciais. 

VI. Inscrições sem vídeo ou com vídeos fora do padrão exigido serão desconsideradas. 

 

3. DO FORMATO DA III MOSTRA ÂNIMA DE PESQUISA & EXTENSÃO 2021.2 

 

I. A II Mostra Anima de Pesquisa & Extensão será realizada nos dias 15 a 19 de novembro de 

2021 com as seguintes atividades: 

i. Nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de novembro serão realizadas, em caráter assíncrono, as exibições dos 

projetos no Youtube da Ânima Educação e das Regionais. 

ii. No dia 16 de novembro será realizada a Conferência síncrona, com participação de todos os 

professores e discentes do Ecossistema Ânima. 

 

II. DA BANCA DE AVALIAÇÃO 

 

I. A banca de avaliação de cada projeto possui como objetivo o compartilhamento de boas 

práticas e será composta por dois professores, a serem escolhidos por meio de um edital específico, 

que irão avaliar: 

i. Relevância do tema abordado 

ii. Originalidade 

iii. Consistência metodológica 

iv. Análise de dados e resultados previstos 

v. Conclusão 

vi. Clareza e objetividade na apresentação 

https://forms.gle/2JJvuu5stUN2Vuv58
https://drive.google.com/file/d/1zYbFmgNoC2PlDofMrfT7U5LxnzLxcvmm/view?usp=sharing
https://player.vimeo.com/video/554492571
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=pt-BR


 

 

 

 

III. DA MENÇÃO HONROSA  

 

I. Os melhores projetos de cada campus, conforme a avaliação da banca, receberão um 

certificado de Menção Honrosa, a ser entregue no semestre subsequente. 

II. Serão conferidos certificados de menção honrosa aos professores de projetos que se 

destacaram nos parâmetros estabelecidos no item 3 deste edital, a partir da visão dos avaliadores. 

III. A divulgação dos projetos que receberão o certificado de menção honrosa se dará no semestre 

subsequente. 

IV. Os projetos certificados serão publicados nas páginas de Extensão das Instituições, além de 

constar no Anuário da Extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Larissa Camilo e Silva 

Coordenadora de Extensão 

Vice-presidência Acadêmica 

 

 

 

 

 
 

 

 

____________________________________________ 

Tatiana Carvalho 

Diretora de Integralização Curricular 

Vice-presidência Acadêmica 

 

 


