
Chamada Interna nº 1/2021/PROEX 
Inscrição de trabalhos para seleção interna da UFSC

para o 39º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS)

A Universidade Federal  de Santa Catarina (UFSC), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX),
convida a comunidade acadêmica a par cipar  da  seleção dos trabalhos  que farão parte do 39º
Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS).

1. O evento

1.1 O 39º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS terá como sede Santa
Maria, RS, de 15 a 17 de setembro, e oferecerá toda a programação em formato remoto. O evento é
organizado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em parceria com o Ins tuto Federal
Farroupilha (IFFAR) por meio das respec vas Pró-Reitorias de Extensão (PRE/PROEX), com o tema
“Desenvolvimento Regional e Cidadania pela perspec va da Extensão”.

1.2 O SEURS tem como obje vos: promover, discu r e disseminar a extensão universitária,
por meio do intercâmbio entre as Ins tuições Públicas de Ensino Superior do Paraná, Santa Catarina
e  Rio  Grande  do  Sul;  e  es mular  o  diálogo  interins tucional  e  a  troca  de  experiências  entre
extensionistas e destes com a comunidade e fortalecer a prá ca extensionista. O evento reúne 28
ins tuições públicas de ensino superior dos três estados do sul do Brasil.

2. Objeto

Esta chamada tem como obje vo selecionar:
2.1 Quinze (15) trabalhos, em forma de ar go, para a modalidade de
apresentação oral em plataforma digital.
2.2 Uma  (1)  apresentação  ar s co-cultural,  em  forma  de  vídeo,
representa va da UFSC.

Os trabalhos e a apresentação devem seguir as normas do regulamento do evento.

3. Dos proponentes

3.1 Podem apresentar proposta de trabalho ou proposta de apresentação cultural docentes
da UFSC que sejam coordenadores de projetos de extensão. Na data da inscrição, os projetos devem
estar registrados e aprovados no SIGPEX. Cada docente poderá inscrever apenas uma proposta que
deverá obrigatoriamente envolver estudantes da UFSC.

4. Da proposta de trabalho

4.1 As  propostas  de  trabalho  devem  ser  encaminhadas  conforme  regulamento
(h ps://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento) e modelo exigido pelo evento. 
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4.2 Cada ar go poderá ter até cinco estudantes autores e, obrigatoriamente, um docente
coordenador  do  projeto  de extensão. Os estudantes  devem estar  regularmente matriculados  na
UFSC.

4.3 Devem estar inseridos em  UMA das oito áreas temá cas da extensão:  comunicação,
cultura,  direitos humanos e jus ça,  educação,  meio ambiente,  saúde,  tecnologia e  produção e
trabalho.

4.4 As  propostas  de  trabalho  que  não  seguirem o  modelo  de  ar go  do  evento  serão
desconsideradas.

Modelo de ar go: h ps://drive.google.com/file/d/1YfZHn4HdvDmb5fWlaivqPZY2VSpYpOOZ/view     

Regulamento – Ver anexos II e III: 
h ps://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento 

5. Da proposta de apresentação cultural

5.1 As propostas de apresentação cultural devem ser encaminhadas conforme regulamento
do evento. 

5.2 A  apresentação  cultural  deverá  ser  apresentada  na  forma  de  vídeo,  com  duração
máxima de 10 minutos, legenda indicando a ins tuição e os créditos de autoria e produção, com link
disponibilizado no YouTube com visibilidade definida como “NÃO LISTADO”.

Regulamento – Ver Anexo I: 
h ps://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento 

6. Da inscrição

6.1 As inscrições ocorrerão de 2 a 8 de agosto de 2021.
6.2 Cada proposta deverá ser encaminhada pelo coordenador do projeto de extensão por

meio do portal  de atendimento da PROEX (link  atendimento.ufsc.br  -> proex),  assunto “Inscrição
SEURS 2021”.

6.3 A proposta de ar go deverá conter:
1) Trabalho no formato de ar go, salvo em formato EDITÁVEL (.doc ou .docx) e conforme

modelo exigido pelo evento;
2) Planilha  Excel  contendo:  número  do  projeto  de  extensão  no  SIGPEX;  tulo  do

trabalho,  área  temá ca,  nome  completo dos  autores (docente  coordenador  e
estudantes) e respec vos números de CPF e e-mails;

3) Indicação dos estudantes apresentadores;
4) Descrição do impacto social do projeto de extensão e da contribuição para a formação

dos estudantes (máximo 200 palavras);
5) Atestado de matrícula dos estudantes.
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A proposta de apresentação cultural deverá conter:
1) Planilha  Excel  contendo:  número  do  projeto  de  extensão  no  SIGPEX;  tulo  da

apresentação, nome completo dos integrantes (docente coordenador e estudantes) e
respec vos números de CPF e e-mails;

2) Link (“Não listado”) do vídeo no YouTube.
3) Descrição do impacto social do projeto de extensão e da contribuição para a formação

dos estudantes (máximo 200 palavras);
4) Atestado de matrícula dos estudantes.

7. Da seleção
7.1 As propostas serão avaliadas pela PROEX, que observará: atendimento do regulamento

do  evento,  impacto  social  e  contribuição  para  formação  dos  estudantes  e  limite  de ar gos  por
ins tuição.

7.2  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 agosto de 2021.

8. Disposições Finais
8.1 Todas  as  informações  sobre  o  39º  SEURS  estão  disponíveis  no  site

h ps://seurs.iffarroupilha.edu.br/39º-seurs e o e-mail para contato é seurs39@iffar.edu.br.
8.2 Os casos omissos referentes a esta chamada serão resolvidos pela PROEX.

Florianópolis, 19 de julho de 2021

GRAZIELA DE LUCA CANTO
Pró-Reitora de Extensão em exercício

Portaria n. 1434/2016/GR
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