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Chamada para submissão de propostas 
UNAPI ATIVA 2020 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas torna pública a 
presente Chamada para submissão de propostas de oficinas, minicursos e palestras para 
desenvolvimento no ano de 2020 por pós-graduandos vinculados a qualquer PPG da UFPel e 
que possam, com seus conhecimentos, contemplar o objetivo do projeto UNAPI ATIVA.  
 
 
1. Objetivo do projeto 
O Projeto de Extensão UNAPI ATIVA objetiva proporcionar espaços de diálogo e práticas 
voltadas à qualidade de vida de pessoas com 60 anos ou mais, cujas temáticas envolvem a 
promoção da saúde, participação social, cultura, autonomia, o processo de envelhecimento e 
reflexões sobre cidadania da pessoa idosa. 
 
2. Requisitos para submissão de propostas 
2.1. A proposta a ser submetida deve atender ao tema desta Chamada.  
2.2. Serão aceitas propostas de oficinas, minicursos e palestras.  
2.3. As propostas submetidas para oficinas devem ter caráter prático com duração de 2 a 4 
horas desenvolvidas em um turno. 
2.4. As propostas submetidas para minicursos devem ter caráter prático ou prático-teórico 
com duração de 4 a 8 horas podendo ser desenvolvidas em mais de um turno ou dia. 
2.5 As propostas submetidas para palestras devem ter caráter teórico com duração de 1 a 2 
horas desenvolvido em um turno. 
 
3. Inscrição da submissão 
3.1. Podem inscrever-se nesta chamada qualquer estudante matriculado em um Programa de 
Pós-Graduação da UFPel. 
3.2. A inscrição das propostas deverá ocorrer preenchendo todos os campos do formulário 
conforme modelo disponível no link abaixo e enviar para o e-mail  
assessoriaprec.ufpel@gmail.com. 
 
Modelo de formulário de inscrição. 
 
4. Seleção  
4.1. Fica a cargo da Comissão de Avaliação, composta pelos coordenadores do projeto UNAPI 
ATIVA e do Programa UNAPI a seleção das propostas submetidas. 
4.2. Os autores das propostas serão comunicados sobre o resultado da avaliação por e-mail.  
4.3. Os autores selecionados deverão atender aos comunicados da coordenação do projeto a 
fim de efetivar os agendamentos e disponibilizar os dados necessários para o cadastro da 
proposta como uma ação do projeto UNAPI ATIVA no sistema Cobalto.  
4.4. Não há limite para quantidade de submissão de propostas, portanto, todas as submissões 
poderão ser efetivadas com o apoio da PREC desde que haja viabilidade para tal. 
 
5. Responsabilidade dos proponentes 
5.1. Cumprir com o cronograma estabelecido. 
5.2. Cumprir com o conteúdo proposto. 

mailto:assessoriaprec.ufpel@gmail.com
https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2020/01/FICHA-DE-INSCRIÇÃO-PARA-AÇÕES-NA-UNAPI.docx
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6. Responsabilidade da PREC 
6.1. Agendar local para o desenvolvimento das propostas selecionadas. 
6.2. Acompanhar a realização das propostas selecionadas. 
6.3. Divulgar a programação com as propostas selecionadas. 
6.4. Registrar e noticiar o que foi desenvolvido por cada proposta selecionada. 
6.5. Certificar os ministrantes e assistentes das propostas selecionadas. 
 
7. Cronograma 

ITEM ETAPA DATA 

1 Lançamento da chamada 27/01/2020 

2 Data limite para envio das propostas 17/02/2020 

3 Divulgação das propostas enquadradas na Chamada 18/02/2020 

4 Análise das propostas 18 a 20/02/2020 

5 Resultado da análise 21/02/2020 

6 Preparação das propostas 27/02 a 06/03/ 2020 

7 Realização das propostas 23/03 a 30/11/2020 

 
 
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 - 32843998 ou assessoriaprec.ufpel@gmail.com  
 

Pelotas, 27 de janeiro de 2020. 
 

____________________________ 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

mailto:assessoriaprec.ufpel@gmail.com

