
 

 

 

EDITAL 04/2016 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PREC/ UFPEL 

34º SEURS - SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPel convida a todos os coordenadores de 

projetos e/ou programas de extensão a inscrever proposta no processo de seleção interna 

para participação no 34º SEURS – Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, que 

ocorrerá de 03 a 05 de Agosto de 2016, em Camboriú/SC. 

 

I. Instruções para a inscrição 

 

Podem se inscrever Projetos ou Programas de Extensão devidamente aprovados e 

registrados no sistema de Extensão (SiEx). 

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo coordenador do Projeto ou 

Programa. 

Cada coordenador poderá realizar apenas uma inscrição. 

A ficha de inscrição preenchida (ANEXO I) e o trabalho (em pdf), conforme normas 

do evento devem ser encaminhados para o email: ufpelseurs@gmail.com 

,impreterivelmente, até às 23h59min, do  dia 29 de maio de 2016. 

 

II.  Modalidades de Participação  

 

Conforme informação do evento, cada instituição poderá inscrever até 19 trabalhos, 

sendo: 

- 16 apresentações orais; 

- 1 oficina; 

- 1 minicurso; 

- 1 apresentação cultural. 

A definição de cada modalidade, conforme consta no site do evento segue abaixo: 

Apresentações Orais 

Quantidade máxima: 16 (dezesseis apresentações por instituição) 

Tempo de apresentação: 15 minutos 

Questionamentos: 05 minutos 

Áreas Temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho 

Informações sobre normas para formatação do trabalho:  

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/ 

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/


 

 

 

Minicursos 

Quantidade máxima: 01 (um minicurso por instituição) 

Tempo de duração: 02 horas (máximo) 

Áreas Temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho 

Informações sobre normas para formatação do trabalho: 

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/ 

Importante: É de responsabilidade dos ministrantes providenciar os materiais a serem 

utilizados pelos inscritos no minicurso. 

 

Oficinas 

Quantidade máxima: 01 (uma oficina por instituição) 

Tempo de duração: a ser definido 

Temática: Professor leitor na formação do aluno leitor, Jogos didático-pedagógico ecológico, 

Musicalização e Inclusão: LIBRAS, BRAILLE (iniciação) 

Informações sobre normas para formatação do trabalho: 

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/ 

Importante: É de responsabilidade dos oficiantes providenciar os materiais a serem 

utilizados. 

 

Apresentações Culturais 

Quantidade máxima: 01 (uma apresentação cultural por instituição) 

Tempo de duração: 20 a 30 minutos 

Áreas Temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho 

Informações sobre normas para formatação do trabalho: 

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/ 

Importante: É de responsabilidade dos membros da apresentação cultural 

providenciar os equipamentos necessários para apresentação (som, luz, cenários, 

figurinos, etc.) e testá-los previamente.  

 

III. Modelo de apresentação da proposta 

 

O modelo de apresentação deverá ser conforme instruções constantes no link do 

evento:   http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/. 

 

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/


 

 

 

IV. Critérios de seleção 

 

A seleção seguirá a classificação da média obtida pelas propostas, conforme critérios 

abaixo: 

1. Ser o resumo referente a projeto ou programa contemplado com Proext/2016, 

programa contemplado com recurso Proext/2015 ou proposta com captação de 

recursos comprovada  e em andamento (até 2 pontos); 

2. Tempo de atividade do projeto ou programa, e experiência do coordenador em 

projetos de extensão ( até 1  ponto); 

3. Avaliação do grau de interdisciplinaridade (até 2 pontos); 

4. Relação entre ensino-pesquisa-extensao  demonstrada no resumo (até 2 pontos); 

5. Nível de alcance social, relevância de ações e pertinência dos resultados obtidos 

(até 3 pontos). 

 

V. Cronograma: 

 

Atividade Período 

Inscrição da proposta de 17/05/16 a 29/05/16 

Avaliação 30/05/16 e 31/05/16 

Publicação do resultado da avaliação 01/06/16 

Envio do texto integral pelo coordenador da proposta 02/06/16 e 07/06/16 

 

 

VI. Disposições finais: 

Será disponibilizado o transporte em veículo institucional. 

Os trabalhos selecionados receberão bolsa auxílio-viagem (BAV). A modalidade 

apresentação oral terá direito a BAV para o apresentador de trabalho; para as modalidades 

oficina e  minicurso serão disponibilizadas bolsas BAV para 02 acadêmicos. 

A não conformidade com as normas do  34º SEURS para submissão de trabalhos, 

implicará em eliminação da proposta do processo de avaliação de resumos na fase 

institucional.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

34º SEURS - SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO INTERNA DE PROPOSTAS 

 

I. COORDENADOR DA AÇÃO:  

Nome: 

SIAPE: 

E-Mail Institucional: 

Telefone fixo e/ou celular:  

 

II. TÍTULO DO PROJETO OU PROGRAMA E CÓDIGO DO COCEPE 

 

III. TÍTULO DO TRABALHO 

 

IV. AUTORES:  

(Obrigatório constar o nome do coordenador. Todos os dados dos autores devem ser 

informados)  

Nome: 

Unidade: 

SIAPE ou número de matrícula: 

E-Mail:  

Telefone fixo e/ou celular:  

 

V. PALAVRAS-CHAVE: 

Informar até 04 (quatro) palavras separadas por vírgulas.  

Deve ser utilizada fonte Arial 12, normal, alinhamento justificado.  

 

V. RESUMO DO TRABALHO  

Texto sem subtítulos com no máximo 300 palavras, sem parágrafo e sem citações 

bibliográficas. Apresentar introdução, principais objetivos, metodologia e resultados.  

Deve ser utilizada fonte Arial 12, alinhamento justificado e espaço simples entre linhas. 


