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Chamada Pública PROEX 01/2016 

Seleção de Atividades IFSC no 34º SEURS 

 
A Diretoria de Extensão do IFSC torna público aos extensionistas do IFSC 

oportunidade para manifestação de interesse à participação do SEURS – Seminário de 

Extensão Universitária da Região Sul. 

 

Este ano o SEURS será realizado pelo Instituto Federal Catarinense (IFC). O 

evento ocorre anualmente e estimula a troca de experiências e saberes, incentiva as 

manifestações artístico-culturais, além de oferecer minicursos e oficinas desenvolvidos 

por diversas instituições. 
O SEURS tem o propósito de promover o intercâmbio entre extensionistas das 

Instituições de Ensino Públicas da Região Sul, por meio de discussões e trocas de 

experiências que orientam e conduzem as relações entre a Instituição de Ensino e 

a comunidade externa. 

Em sua 34ª edição, o SEURS acontecerá no período de 3 a 5 de agosto de 2016 e 

será sediado no Câmpus Camboriú-IFC, localizado à Rua Joaquim Garcia, s/n, Centro, 

Camboriú/SC. 

  

Da chamada 

Os extensionistas IFSC interessados em submeter proposta de apresentações orais, 

minicursos, oficinas ou apresentação cultural devem preencher o formulário de interesse, 

disponível em <http://goo.gl/forms/BFEHNDt877PPSBlw2>. 

 

O processo de seleção das atividades que representarão o IFSC na programação do SEURS 

2016 - dentro dos critérios e limites estabelecidos pela comissão organizadora do evento – 

ocorrerá conforme segue. 
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Prazo para preencher formula rio de interesse 

Serão recebidas manifestações de interesse dos servidores extensionistas do IFSC 

exclusivamente via formulário eletrônico disponível no endereço < 

http://goo.gl/forms/BFEHNDt877PPSBlw2 > até as 23h59min do dia 7 de junho de 2016. 

 
Modalidades de participaça o 

Apresentações Orais 

Quantidade máxima no IFSC: 16 (dezesseis apresentações por instituição) 

Tempo de apresentação: 15 minutos 

Questionamentos: 05 minutos 

Áreas Temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho 

Informações sobre normas para formatação do trabalho:  

Diretrizes e modelos de trabalhos: http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/ 

Minicursos 

Quantidade máxima no IFSC: 01 (um minicurso por instituição) 

Tempo de duração: 02 horas (máximo) 

Áreas Temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho 

Informações sobre normas para formatação do trabalho: 

 

Importante: É de responsabilidade dos ministrantes providenciar os materiais a serem utilizados pelos inscritos no 

minicurso. 

 

  

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

Quantidade máxima no IFSC: 01 (uma oficina por instituição) 

Tempo de duração: a ser definido 

Temática: Professor leitor na formação do aluno leitor, Jogos didático-pedagógico 

ecológico, Musicalização e Inclusão: LIBRAS, BRAILLE (iniciação) 

Informações sobre normas para formatação do trabalho: 

 

Importante: É de responsabilidade dos oficiantes providenciar os materiais a serem utilizados. 

Apresentações Culturais 

Quantidade máxima no IFSC: 01 (uma apresentação cultural por instituição) 

Tempo de duração: 20 a 30 minutos 

Áreas Temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho 

Informações sobre normas para formatação do trabalho: 

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

 

Recursos para custear a participaça o 

No caso de despesas com locomoção, diárias e passagens, o servidor proponente deverá 

consultar disponibilidade em seu câmpus. Para despesas com insumos necessários à 

realização de oficina e minicurso, a DIREX poderá auxiliar mediante existência de ata de 

preço vigente com saldo nos itens desejáveis. No caso de custei de despesas via DIREX, 

fica estabelecido para esta chamada o teto de R$ 2.800,00. Extensionistas contemplados em 

editais APROEX ou externos com fomento poderão utilizar esses recursos para viabilizar a 

participação no Seurs, se assim desejarem. 

  

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/normas/
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Avaliaça o 

As propostas apresentadas nesta chamada serão avaliadas pela Comissão Avaliadora IFSC 

dos editais APROEX de 2016, conforme portaria nº 739 de 23 de fevereiro de 2016 e de 

acordo com os critérios abaixo elencados. 

 

Crite rios de seleça o 

Eliminatório: 

1) Possuir pendências na Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas; 

Classificatórios: 

1) Alinhamento da proposta às diretrizes da Extensão no IFSC; 

2) Justificativa quanto à relevância da proposta frente aos objetivos do Seurs 2016; 

3) Relação da atividade proposta com a temática do Seurs 2016; 

4) Envolvimento discente. 

Divulgaça o das atividades e trabalhos selecionados 

A Diretoria de Extensão do IFSC divulgará a relação de trabalhos selecionados à 34ª edição 

do Seurs na página virtual da Extensão < http://www.ifsc.edu.br/extensao/programas-

projetos-acoes> a partir das 18h do dia 9 de junho de 2016. 

Casos omissos serão tratados pela Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas do IFSC. 

 

Florianópolis, 20 de maio de 2016. 

 

André Dala Possa 

Diretor de Extensão IFSC 

Portaria nº 938, DOU de 9/2/2016 

http://www.ifsc.edu.br/extensao/programas-projetos-acoes
http://www.ifsc.edu.br/extensao/programas-projetos-acoes

