
 

 

  NOTA – COMISSÃO ORGANIZADORA PARA A IES 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E VIVÊNCIA 

PROCEV/UFMT 
 

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência – PROCEV, comunica que, 

considerando à pandemia pela COVID-19 o XI Seminário Regional de Extensão 

Universitária do Centro-Oeste será realizado nos dias de 4 a 6 de novembro de 2020 

com programação virtual. E para oportunizar a participação de todas as Instituições do 

Ensino Superior (IES) do Centro-Oeste, reelaboramos um novo cronograma de 

submissão de trabalhos.  

 

Solicitamos a todas as IES, que façam uma consulta com os estudantes selecionados da 

possibilidade de participação online, e confirmem participação via email: 

serex2020@gmail.com 

CRONOGRAMA 

ORDEM ATIVIDADE DATA 

1. Lançamento do Edital 06/02/2020 

2. Período de seleção interna dos trabalhos pelas IES 06/02 a 31/08/2020 

3. 
Período de submissão pelas IES no sistema do evento dos 

trabalhos selecionados 
01/09 a 10/09/2020 

4. Período de avaliação pela Comissão Organizadora do Serex 11 a 20/09/2020 

5. Período de readequação dos trabalhos pelas IES 21 a 28/09/2020 

6. Publicação da relação de trabalhos aprovados 30/09/2020 

7. Inscrição apresentador(a) de trabalho a definir 

8. Divulgação do cronograma de apresentação dos trabalhos a definir  

9. Realização do Evento 4 a 6/11 /2020 

10. Emissão dos certificados 14/11/2020 

11. Publicação de Anais do Evento 14/11/2020 
  

Observações: 

- Para a programação virtual todos os trabalhos deverão ser submetidos na forma oral, 

somando os trabalhos da modalidade oral e pôster seguindo as recomendações do 

EDITAL N° 02/2020/PROCEV/UFMT - XI SEREX; 

- A Programação virtual será divulgada posteriormente com data a definir; 

- É de responsabilidade de cada IES a organização para participação de todos os 

estudantes com trabalhos selecionados na programação virtual; 

- As dúvidas podem ser enviadas via email: serex2020@gmail.com 
 

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020. 
 

Renilson Rosa Ribeiro     Sandra Jung de Mattos 

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência   Coordenadodra de Extensão 

PROCEV/UFMT      CODEX/PROCEV/UFMT 
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