Chamada - Inscrição de trabalhos para seleção interna da UFSC
para o 36º Seminário de Extensão Universitária da Regional Sul (SEURS)

1. O 36º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), organizado
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, acontecerá de 28 a 31 de
agosto de 2018, na cidade de Porto Alegre/RS, com o tema “Extensão: Ação
Transformadora”.

2. De acordo com as normas do evento, cada instituição realizará seleção interna, a
fim de selecionar até 17 (dezessete) trabalhos que irão representá-la no evento, sendo
estes trabalhos distribuídos em:
- Tertúlia (até 14 trabalhos): reunião de pessoas interessadas em um mesmo tema
para debate, informação e compartilhamento de opiniões. Trata-se de um momento de
questionamento e reflexão sobre a prática extensionista e uma oportunidade de
reapreciação e redimensionamento das atividades de extensão, com possibilidade de
formação de novas alianças e parcerias.
Desenvolvimento
a) As sessões de Tertúlia serão estruturadas em dois momentos: apresentação da
atividade (em até cinco minutos) e debate entre os participantes (com
aproximadamente uma hora e meia de duração).
b) As atividades de extensão serão representadas por até dois apresentadores.
c) Além dos representantes de cada atividade de extensão, as sessões contarão
com a participação de um mediador, responsável pela condução dos trabalhos.
d) As sessões de Tertúlia serão organizadas preferencialmente por eixos
temáticos, como oportunidade de conhecimento e aproximação entre os projetos.
e) Será disponibilizado equipamento multimídia (computador e datashow) nas
salas em que acontecerão as Tertúlias, ainda que não seja obrigatória a sua
utilização.
f) Todas as sessões estarão abertas à participação do público do evento,
respeitando a capacidade do espaço físico.
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- Oficina (até dois trabalhos): As Oficinas se caracterizam por oportunizar, à
comunidade acadêmica e ao público em geral, o conhecimento de atividades de
extensão desenvolvidas pelas instituições públicas de ensino superior participantes do
SEURS 36. As Oficinas oferecem atividades vivenciais e práticas e serão oferecidas
para a comunidade local, além do público participante do evento.
Desenvolvimento
a) As Oficinas terão 2 horas de duração e ocorrerão no local do evento.
b) A atividade poderá ser ministrada por até dois representantes da equipe de
trabalho.
c) As Oficinas serão divulgadas através do site do evento (www.ufrgs.br/seurs36)
para toda a comunidade local. É necessário, portanto, no momento da inscrição,
especificar o público-alvo da Oficina, bem como o número de vagas desejado e
espaço apropriado, a ser avaliado pela Organização do evento.
d) A Organização do evento poderá disponibilizar equipamentos multimídia
(computador e datashow) se preciso, mas outros materiais necessários para a
execução da Oficina são de responsabilidade das Instituições.

- Minicurso (até um trabalho): O Minicurso é um espaço de qualificação do fazer
extensionista, em que podem ser apresentados resultados de atividades de extensão
ou reflexões relativas à extensão, configurando-se como contribuição ao conhecimento
sobre o tema.
O seu público-alvo prioritário no âmbito do SEURS 36 é o extensionista, seja docente,
técnico ou discente.
a) O Minicurso terá 3 horas de duração e ocorrerá no local do evento.
b) A atividade deverá ser ministrada por até dois representantes da Instituição.
d) O Minicurso será divulgado através do site do SEURS 36 (ufrgs.br/seurs36) para
toda a comunidade participante do evento.
d) A Organização do evento poderá disponibilizar equipamentos multimídia
(computador e datashow) se preciso, mas outros materiais necessários para a
execução do Minicurso são de responsabilidade das Instituições.
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- Mostra Interativa de Extensão: A Mostra Interativa de Extensão tem como proposta
o diálogo, a aprendizagem e a troca de experiências entre os acadêmicos,
comunidades envolvidas e o público do SEURS 36. Esta modalidade conta com um
espaço permanente no SEURS e é apropriada para projetos que envolvam exposição
de produtos, protótipos e outros materiais, bem como a realização de atividades
interativas com o público, de modo a permitir a visualização do trabalho desenvolvido
e da metodologia de atuação da atividade de extensão.
Desenvolvimento
a) Os projetos são organizados de forma a compor um ambiente de acolhimento e
proporcionar um diálogo permanente entre as diferentes atividades e o público
visitante, em estrutura montada especialmente para este fim.
b) Cada Instituição poderá selecionar quantos projetos julgar pertinente ao
formato da Mostra, atentando ao espaço disponível.
c) Espaço Físico: cada Instituição contará com uma ilha de exposição, que
contará com duas bancadas, um balcão de duas portas e três cadeiras.
d) A Mostra terá um espaço permanente no SEURS 36, estando aberta à
visitação durante todo o evento. Assim, faz-se necessária a presença
constante de no mínimo um representante da Instituição na ilha de exposição.

3. Os coordenadores de Projetos de Extensão registrados no SIGPEX e vigentes
atualmente, interessados em participar do SEURS em 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
https://www.ufrgs.br/seurs36/regulamento/

b) para proposta de tertúlia, oficina, minicurso ou mostra interativa: encaminhar a
inscrição para o e-mail proex@contato.ufsc.br, até dia 30 de maio de 2018, com o
assunto: PROPOSTA PARA O 36º SEURS – APRESENTAÇÃO ________
(TERTÚLIA, OFICINA. MINICURSO ou MOSTRA INTERATIVA); e anexar ao e-mail:


Os arquivos do trabalho, em “.doc” e “.pdf”, formatado conforme as normas
do evento;



O formulário de inscrição.
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4.

As

propostas

que

estiverem

fora

do

formato

do

evento,

serão

desconsideradas.

5. As propostas inscritas serão avaliadas pela PROEX que divulgará na página
proex.ufsc.br os trabalhos selecionados.

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

7. 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, 02 de maio de 2018.

Graziela De Luca Canto
Diretora PROEX
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