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I MOSTRA DE LIGAS, SOCIEDADES ACADÊMICAS E ÓRGÃOS INDEPENDENTES da 

FMABC 

 
A Comissão Organizadora da I Mostra de Ligas, Sociedades Acadêmicas e Órgãos 
Independentes, formada por docentes do Centro Universitário FMABC, discentes e 
técnicos-administrativos da instituição, torna público a presente convocação, a fim de 
viabilizar a participação das Ligas, Sociedade Acadêmicas e Órgãos independentes 
interessados em participar da presente Mostra. 

 
1) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) I Mostra de Ligas, Sociedades Acadêmicas e Órgãos Independentes, será realizada no 
dia 27/10/2022 (vinte e sete de outubro de dois mil e vinte dois), entre 17h e 19h. 
b) A participação dos estudantes é voluntária e não será remunerada pelos membros da 
Comissão Organizadora. 

2) DA PARTICIPAÇÃO DAS LIGAS, SOCIEDADES ACADÊMICAS E ÓRGÃOS 
INDEPENDENTES 

a) Será permitida a participação de Ligas, Sociedades Acadêmicas e Órgãos 
Independentes cujas atividades estejam voltadas para atender os objetivos dos 
respectivos órgãos, devidamente vinculados ao Centro Universitário FMABC. 
b) É vedada a participação de Ligas, Sociedades Acadêmicas e Órgãos Independentes 
cujas atividades ainda não estejam em exercício. 
c) Cada Liga, Sociedade Acadêmica e Órgão Independente interessado em participar da 
I Mostra deverá se inscrever previamente, preenchendo Formulário Google de inscrição 
e anexando o pôster de divulgação do trabalho realizado por cada um desses órgãos. 
d) Será obrigatória a participação de um dos responsáveis por cada Liga, Sociedade 
Acadêmica e Órgão Independente que apresentará as atividades, devendo preencher 
Formulário Google de inscrição e anexar o pôster de divulgação do trabalho realizado 
pelo respectivo órgão que representa. 
e) Cada Liga, Sociedades Acadêmica e Órgão Independente é responsável por enviar, no 
mínimo, um representante para apresentar as atividades realizadas. 

3) DA APRESENTAÇÃO DO PÔSTER DAS LIGAS, SOCIEDADES ACADÊMICAS E ÓRGÃOS 
INDEPENDENTES INSCRITAS 

a) A participação das Ligas, Sociedades Acadêmicas e Órgãos Independentes objetiva a 
apresentação dos trabalhos já realizados por esses órgãos, bem como a articulação 
deles no desenvolvimento de uma atividade voltada para as temáticas de Cidadania, 
Promoção de Saúde, Educação em Saúde, Formação Universitária e Conhecimento 
Científico. 

b) As Ligas, Sociedades Acadêmicas e Órgãos Independentes deverão descrever, 
detalhadamente, a atividade que será apresentada no âmbito das temáticas gerais 
apresentadas no item 4.a. 
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c) A apresentação deverá ocorrer no formato de pôster, cujo layout deverá ser de acordo 
com o modelo disponível para download no formulário de inscrição. 

d) No pôster deverá constar a apresentação do órgão (ano em que foram iniciados os 
trabalhos; a quem se destina – público alvo; interesses; cursos ou disciplinas vinculados 
entre outros); objetivos do órgão (o que se pretende alcançar com a Liga, Sociedades 
Acadêmica ou Órgão Independente); principais ações desenvolvidas (cursos, eventos, 
prestação de serviços – atendimentos, campanhas, trabalhos publicados, etc.); 
principais resultados no ano (n° de campanhas, n° de pacientes atendidos, eventos, 
etc.); apresentação da diretoria vigente; outra informação de considerar pertinente. 

e) Além do pôster os órgãos que considerarem importante deverão inserir, no campo 
adequado, eventuais demandas estruturais e equipamentos permanentes (boletins 
educativos, mesas, expositores etc.). Demais materiais necessários para a realização 
da atividade são de responsabilidade do órgão inscrito.  

 

4) DA SELEÇÃO DE PÔSTERES PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

a) Serão selecionados 5 pôsteres para apresentação oral; 

b) A seleção levará em consideração a apresentação do conteúdo; a relevância para o 
ensino; o compromisso social; a interdisciplinaridade; o contato com a comunidade; o 
atendimento das necessidades da sociedade; a realização de pesquisas; etc.; 

c) Participarão da banca de seleção professores do Centro Universitário FMABC; 

d) Os pôsteres selecionados terão 15 minutos para apresentação oral. 

e) Os apresentadores dos pôsteres selecionados terão autonomia para utilizar outros 
meios lúdicos para a apresentação de seu trabalho (folders, maquetes, esquemas, jogos 
etc.). A utilização destes meios é de total responsabilidade do órgão. 

f) Os resultados para apresentação oral deverão ocorrer até o dia 21/10, via e-mail para 
o responsável pela inscrição. 

 
5) DAS INSCRIÇÕES 

a) As inscrições serão realizadas a partir do dia 03/10/2022 e se encerrarão no dia 
15/10/2022, às 23:59, horário de Brasília. As inscrições realizadas após esse horário 
serão desconsideradas pela Comissão Organizadora. 

b) Para realizar a inscrição, as Ligas, Sociedades Acadêmicas e Órgãos Independentes 
devem preencher o Formulário Google de Inscrição disponível no endereço 
(https://forms.gle/twzbri7ZePUbTv2LA) e enviar o pôster em formato PDF.  

c) O não preenchimento completo da Formulário Google de inscrição inviabiliza a 
participação da Liga no evento. 

https://forms.gle/twzbri7ZePUbTv2LA
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d) Não haverá limite de participantes de alunos do campus universitário da FMABC, os 
quais deverão realizar a inscrição uma hora antes do evento para fins de obtenção de 
certificado. 

 
 

6) DA CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 
a) Será emitido 1 (um) certificado de participação na I Mostra para cada integrante da 
diretoria indicado na apresentação do pôster. 

b) É de total responsabilidade do representante da Liga Acadêmica a grafia correta dos 
nomes dos participantes envolvidos. 

d) Somente será emitido certificado aos participantes que estiverem 
devidamente inscritos na I Mostra e assinarem a lista de presença no momento de 
exposição das atividades. 

 
7) CRONOGRAMA 

Datas e horários Descrição 

03/10 Abertura das Inscrições 

15/10, 23: 59h (horário de Brasília) Término das Inscrições 

21/10 Resultado da apresentação oral 

27/10 às 17h (Horário de Brasília) Realização da I Mostra 

  

  

 

 

 

Santo André, 03 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

           Pró-reitora de Extensão                                    Pró-Reitora Adjunta de Extensão 

Profa. Dra. Vânia Barbosa do Nascimento  Profa. Dra. Fernanda Antico Benetti 

 
 


