Chamada - Inscrição de trabalhos para seleção interna da UFSC
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 a comunidade acadêmica a participar da seleção 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 selecionar 15 trabalhos, em forma de artigo e vídeo,
que serão apresentados no 37º SEURS.
Os trabalhos deverão seguir as normas do regulamento do seminário.

3.

Dos proponentes

Podem apresentar proposta de trabalho docentes da UFSC que sejam coordenadores
de Projetos de Extensão.
Na data da inscrição, os projetos deverão estar registrados e aprovados no SIGPEX.
Cada docente poderá inscrever apenas um trabalho que deverá envolver discentes da
UFSC.

4.

Da proposta de trabalho

Os trabalhos deverão ser encaminhados de duas formas:


Artigo em arquivo PDF;



Vídeo de apresentação do artigo (link do vídeo publicado no YouTube).
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a. Artigo
Cada artigo deve ser inédito, não tendo sido publicado sob qualquer forma impressa
ou eletrônica, devendo assim permanecer até o término do evento.
Cada artigo deve ter um coordenador (docente) e no máximo cinco autores/coautores.
Cada coordenador pode submeter apenas um artigo.
O artigo deve ter no máximo 06 páginas (A4) e deve ser classificado em uma das oito
áreas temáticas da extensão: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça;
Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho.
O artigo deverá, obrigatoriamente, seguir a formatação determinada pelo regulamento
do evento.
O regulamento e documento editável estão disponíveis na página seurs37.ufsc.br/.
Depois de inscritos, os artigos não poderão ser substituídos. Artigos inscritos que não
seguirem a formatação do evento não terão sua submissão aceita.
O arquivo deve ser salvo com a seguinte nomenclatura:
UFSC – Área Temática – Nome do Artigo.pdf

b. Vídeo
O vídeo deverá ser inscrito acompanhado do artigo.
A apresentação do artigo deverá ser gravada em vídeo e contemplar: identificação,
descrição, objetivos, metodologias, público-alvo, resultados alcançados e contatos.
O vídeo, com duração máxima de três minutos, deverá obrigatoriamente seguir a
formatação determinada pelo regulamento do evento.
O regulamento e tutoriais (como legendar e publicar vídeo no YouTube) estão
disponíveis na página seurs37.ufsc.br/.
Depois de inscritos, os vídeos não poderão ser substituídos. Vídeos publicados que
não seguirem a formatação do regulamento do evento não terão sua submissão
aceita.
O vídeo deve ser publicado com a seguinte nomenclatura:
37º SEURS – SIGLA IES – Nome do Artigo

5.

Da inscrição

Cada proposta deverá ter uma pessoa responsável pela apresentação, que fará a
inscrição através do link inscricoes.ufsc.br/activities/3401.
As inscrições estarão abertas do dia 15 de abril até o dia 3 de maio de 2019.
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6.

Da seleção

As propostas serão avaliadas pela PROEX, que observará: atendimento do
regulamento do evento; impacto social e contribuição para formação do aluno;
atratividade, distribuição do tempo e comunicabilidade (vídeo); limite de artigos por
instituição.
Os coordenadores das propostas selecionadas serão comunicados por e-mail e o
resultado da seleção será divulgado na página da PROEX até o dia 17 de maio.

7.

Disposições Finais

Os trabalhos selecionados terão os artigos publicados nos anais do evento e os vídeos
exibidos durante o seminário.
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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