Chamada - Inscrição para avaliadores de trabalhos
para o 37º Seminário de Extensão Universitária da Regional Sul (SEURS)

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através da Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX), convida seus docentes a atuarem como avaliadores dos
trabalhos que farão parte do 37º Seminário de Extensão Universitária da Região
Sul (SEURS).

1.

O evento

O SEURS reúne 28 instituições públicas de ensino superior dos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A 37º edição do seminário tem como tema “Extensão e Inovação” e acontece nos
dias 3 e 4 de julho de 2019, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, em
Florianópolis, sob a coordenação da PROEX/UFSC.

2.

Objeto

Esta chamada tem como objetivo cadastrar docentes da UFSC, em regime de
dedicação exclusiva, que estejam no efetivo exercício de suas atividades, para
atuarem como avaliadores de trabalhos inscritos no 37º SEURS.

3.

Do proponente

Ao realizar a inscrição, o docente deverá informar a área temática que deseja avaliar e
comprometer-se a seguir as regras de avaliação, bem como cumprir os prazos
estipulados pela organização do evento.
O número de trabalhos a serem avaliados por cada docente depende do número de
trabalhos inscritos. As regras de avaliação serão encaminhadas por e-mail junto aos
trabalhos.
As avaliações serão realizadas a distância no período de 3 a 14 de junho e presencial
nos dias 3 e 4 de julho (à tarde no CSE).
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4.

Da inscrição

Os interessados em participar deverão fazer sua inscrição de 15 de abril a 24 de
maio, através do link: inscricoes.ufsc.br/activities/3318.

5.

Avaliação dos trabalhos

Os trabalhos inscritos no 37º SEURS serão avaliados por docentes das IES
participantes do evento, inscritos previamente no banco de avaliadores.
Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
a)

b)

Artigo:


Redação de forma clara e sintética dos elementos do trabalho



Adequação linguística

Vídeo:


Conteúdo – se abrange os elementos mais importantes do

trabalho


Atratividade – capacidade de despertar interesse



Boa distribuição do tempo



Comunicabilidade – se conseguiu transmitir de forma clara a

essência do trabalho desenvolvido


Impacto social – se apresenta resultados com impacto social



Contribuição para a formação do aluno

Os trabalhos serão classificados por categorias:
A: Excelente
B: Ótimo
C: Bom
D: Satisfatório
E: Não satisfatório
Concluídas as avaliações, uma comissão nomeada pela PROEX/UFSC irá selecionar
o melhor vídeo de cada área temática, dentre os classificados na categoria A.
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6.

Premiação dos trabalhos

Na cerimônia de encerramento, haverá menção honrosa ao melhor trabalho de cada
área temática. Além disso, os três melhores trabalhos, dos oito selecionados,
receberão uma premiação e terão seus vídeos exibidos na cerimônia.

7.

Disposições Finais

Os avaliadores terão seus nomes publicados nos anais do evento e receberão
certificado de participação.
Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos na PROEX, pelo e-mail:
proex@contato.ufsc.br ou pelo telefone 48 3721-7428.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização do SEURS.
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