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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

CHAMADA PARA DEPOIMENTOS 

NO GUIA DO ESTUDANTE EXTENSIONISTA 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas torna pública 

a presente chamada para depoimentos a serem publicados no Guia do Estudante 

Extensionista, a ser lançado no Encontro dos Estudantes Extensionistas, durante o VI 

Congresso de Extensão e Cultura da UFPel. A chamada está aberta do dia 04 a 11 de 

outubro de 2019. 

 

1. Quem pode participar 

Estudantes, devidamente matriculados nos cursos de graduação da UFPel, que tenham 

participado, como membro da equipe, de algum Projeto de Extensão, ativo ou 

concluído. 

2. Objetivo do depoimento 

Registrar experiências relevantes para a formação dos estudantes na dimensão 

específica da Extensão Universitária a partir de depoimentos que possam destacar o 

impacto na: 

2.1. formação profissional; 

2.2. conhecimento de outras profissões; 

2.3. ampliação da vivência universitária; 

2.4. formação cidadã.  

 

3. Como participar 

3.1. Acessar o formulário (clique sobre este item). 

3.2. Preencher o formulário e enviar no prazo estipulado.  

* Os depoimentos são individuais. 

 

4. Seleção dos depoimentos  

4.1. A seleção dos depoimentos será feita por uma Comissão de Avaliação composta 

por dois servidores vinculados à PREC e dois colaboradores extensionistas cujos 

projetos não constem em nenhum depoimento.  

4.2. Os critérios para seleção serão:  

4.2.1. O atendimento a um ou mais subitens do item 2. 

4.2.2. A qualidade do texto quanto à clareza do conteúdo e correção gramatical. 

4.3. Serão selecionados até 20 depoimentos para publicação em um capítulo específico 

do Guia do Estudante Extensionista da UFPel. 

 

5. Divulgação dos resultados 

5.1. Fica a cargo da Comissão de Avaliação elaborar a lista de depoimentos 

selecionados por ordem alfabética. 

5.2. A lista dos selecionados será divulgada na Página da PREC, conforme cronograma 

do item 7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXdoLfj1fqdKgOPeZ9QWO4vKRAfg-fIlsK5_XlX-2IK_u20w/viewform
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6. Processo de revisão das propostas e publicação 

6.1.A Comissão de Avaliação poderá realizar pequenas correções gramaticais no 

depoimento.  

6.2. O trabalho de diagramação, elaboração de capa, revisão de prova, postagem e 

divulgação serão de responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão. 

6.3. Os autores dos depoimentos selecionados deverão autorizar sua publicação em 

documento específico enviado pela PREC. 

 

7. Cronograma 

 
ITEM ETAPA DATA 

1 Lançamento da Chamada e abertura das inscrições 04/10/2019 

2 Data limite para inscrição dos depoimentos  11/10/2019  

3 Período de avaliação  14 e 15/10/2019 

7 Divulgação, no portal da PREC, do resultado  16/10/2019 

10 Período de adequação/revisão dos depoimentos 16 a 20/10/2019 

13 Publicação 24/10/2019 

 

8. Cláusula de reserva 

A PREC reserva-se o direito de arbitrar sobre os casos omissos e as situações não 

previstas nesta Chamada.  

 

9. Informações  
PREC - 32843990 ou assessoriaprec.ufpel@gmail.com 

 

 

Pelotas, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

____________________________  

Pró-Reitora de Extensão e Cultura  

 

 

 


