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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

Av. Itália, km 8 - Bairro Carreiros -  Rio Grande - RS - CEP: 96.203-900
 Fone: (53) 3233-6984 / (53) 3233-6931 - Homepage: http://www.proexc.furg.br

E-mail: proexc@furg.br
Memo. Circ.  6/2014 - PROEXC Rio Grande, 13 de junho de 2014
De: Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda
     Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Para: Comunidade Universitária

Assunto: 32º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS

 

 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura, através da Diretoria de Extensão, torna pública a

seleção de ações de extensão para apresentação de trabalhos no 32º Seminário de Extensão

Universitária da Região Sul “A extensão nos cursos de graduação: creditação,

curricularização e integração”.
 

Estão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos de extensão no 32º Seminário de

Extensão Universitária da Região Sul “A extensão nos cursos de graduação: creditação,

curricularização e integração” que ocorrerá em Curitiba – PR, nos dias 10 à 12/09/2014, na

Universidade Federal do Paraná.
 

Como nos anos anteriores, cada Universidade poderá submeter para o evento um numero limitado de

trabalhos, devendo realizar a seleção interna dos mesmos.

 

Neste ano, a FURG poderá apresentar até 16 (dezesseis) apresentações orais em qualquer uma das

áreas temáticas da extensão. As apresentações terão até 15 (quinze) minutos para apresentação e 5

(cinco) minutos para questionamentos da plateia; até 3 (três) oficinas relacionadas ao tema do

Seminário: “A extensão nos cursos de graduação: creditação, curricularização e integração”. As oficinas
serão realizadas junto às escolas publicas do entorno da FIEP – Federação das Indústrias do Estado do

Paraná e serão distribuídas de acordo com as propostas apresentadas cp, duração máxima 2 (duas)

horas. Solicitamos que o publico alvo, alunos do ensino fundamental seja levado em consideração no

momento da elaboração da oficina; até 1 (um) minicurso em qualquer uma das áreas da extensão com

duração máxima 2 (duas) horas.

 

Os trabalhos deverão atender as normas de formatação estabelecidas pela organização do evento

disponíveis no link “apresentação oral, minicurso e oficina” na pagina www.proec.ufpr.br/seurs

 

A ficha de inscrição e o artigo deverão ser enviados para o e-mail: diex@furg.br até o dia 13

de julho de 2014.
 

Cada trabalho deverá indicar 1 (um) apresentador para participação no evento, exceto na modalidade

“oficinas temáticas” em que poderão ser indicados 2 apresentadores.

 

A seleção dos trabalhos será realizada pela DIEX, juntamente com o Comitê de Extensão, contando
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com a participação de avaliadores ad hoc, caso seja necessário.
 

O resultado da seleção, com a listagem dos trabalhos selecionados, será publicado nos sites da FURG

(http://www.furg.br) e da PROEXC (http://www.proexc.furg.br/).

 

A FURG se responsabilizará pelo transporte, hospedagem e alimentação dos apresentadores de

trabalhos no evento, indicados na ficha de inscrição.

 

Em data próxima ao evento, os participantes serão contatados pela DIEX para esclarecimentos sobre a

viagem.

 

Informações adicionais poderão ser obtidas através dos telefones 3233-6826, e pelo e-mail
diex@furg.br.

Atenciosamente,

  
Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda
CRB 10/1102
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
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