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Chamada - Inscrição de trabalhos para seleção interna da UFSC 

para o 34º Seminário de Extensão Universitária da Regional Sul (SEURS). 

 

1. O 34º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), organizado pelo Instituto 

Federal Catarinense, acontecerá de entre os dias 3 e 5 de agosto de 2016 na cidade de 

Camboriú - Santa Catarina, com o tema “Cidadania, Democracia e Movimentos Sociais”. 

 

2. De acordo com as normas do evento, cada instituição realizará seleção interna, a fim de 

selecionar até 19 (dezenove) trabalhos que irão representá-la no evento, sendo estes trabalhos 

distribuídos em: 

 

- Apresentação Oral:  até 16 (dezesseis) apresentações orais por instituição. Relato de 15 

(quinze) minutos feito por até duas pessoas e poderá ser acompanhado de apresentação em 

ppt. Ao final da apresentação, será realizada roda de conversa sobre prática de extensão na 

área temática da sessão. Data show e computador serão disponibilizados pela comissão 

organizadora do evento. Cada apresentador deverá trazer seu trabalho em pen drive e 

apresentar-se 10 (dez) minutos antes do início da sessão. 

 

- Minicurso:  até 01 (um) minicurso por instituição. Apresentação com duração máxima de 02 

(duas) horas sobre tema ou metodologia relevante para prática da extensão universitária, 

contemplando as áreas temáticas. Data show e computador serão disponibilizados pela 

comissão organizadora do evento. Cada apresentador deverá trazer seu trabalho em pen drive e 

apresentar-se 10 (dez) minutos antes do início da sessão. É de responsabilidade do proponente 

providenciar os materiais a serem utilizados pelos inscritos no minicurso. 

 

- Oficina: até 01 (uma) oficina por instituição. Duração a ser definida pela organização do 

SEURS. Realização de oficinas junto à comunidade com as seguintes temáticas: professor leitor 

na formação do aluno leitor; jogos didático-pedagógico ecológico; musicalização; 

inclusão:LIBRAS, BRAILLE. 

 

- Apresentação Cultural: até 01 (uma) atividade cultural por instituição. Apresentação de 

manifestação cultural representativa da instituição inscrita com duração entre 20 e 30 minutos. 

No ato da inscrição da proposta, informar o tamanho de espaço a ser utilizado. É de 
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responsabilidade do coordenador do projeto levar os equipamentos necessários para 

apresentação (som, luz, cenários, figurinos, etc.) e testá-los previamente. 

 

3. Os coordenadores de Projetos de Extensão registrados na NOTES/SIRAEx (vigentes 

atualmente), interessados em participar do SEURS com alguma das modalidades de trabalho 

acima indicadas, devem inscrever proposta de trabalho para a seleção interna da PROEX - Pró-

Reitoria de Extensão: 

 

a) consultar as normas para cada modalidade e formatação do trabalho no site  

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

 

b) para proposta de apresentação cultural: encaminhar a inscrição para o e-mail 

proex@contato.ufsc.br, até dia 23 de maio de 2016, com o assunto: PROPOSTA PARA O 34º 

SEURS - APRESENTAÇÃO CULTURAL; informar no e-mail: 

 Nome da apresentação; 

 Número de integrantes, nome e CPF dos mesmos; 

 Tempo de duração da apresentação; 

 Uma breve descrição do que pretendem apresentar, levando em consideração que nem 
sempre serão apresentações com palco; 

 Se possível, uma foto digitalizada para ilustrar a atividade; 

 E-mail e telefones para contato; 

 Mencionar o tipo e a quantidade mínima de equipamentos necessários, como toca CDs e 
microfone. Não haverá equipamentos de iluminação cenográfica. 

 Como o espaço é limitado, a organização do Seminário, após a definição do layout dos 
espaços disponíveis, entrará em contato para confirmação ou não da apresentação. 

 

c) para proposta de apresentação oral, oficina e minicurso: encaminhar a inscrição para o e-

mail proex@contato.ufsc.br, até dia 23 de maio de 2016, com o assunto: PROPOSTA PARA O 

34º SEURS – APRESENTAÇÃO ORAL, OFICINA ou MINICURSO; e anexar ao e-mail: 

 O arquivo do trabalho, em “.doc”, formatado conforme as normas do evento; 

 O formulário de inscrição. 
 

4. As propostas inscritas serão avaliadas pela PROEX que divulgará na página proex.ufsc.br as 

propostas selecionadas. 

 

5. A inscrição dos trabalhos selecionados pela UFSC é feita pela PROEX. 

 

6. Cada trabalho poderá ter até 02 (dois) apresentadores. Será disponibilizado um auxílio aos 

alunos de graduação para pagamento de despesas. Os professores deverão solicitar as diárias 

nos seus Departamentos. 

 
Florianópolis, 11 de maio de 2016. 
 
 
 

Rogério Cid Bastos 
Pró-Reitor de Extensão 

UFSC 
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