EDITAL SEURS/PROEC 006/2021 – UENP
TRABALHOS SELECIONADOS PARA O
39º SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL – SEURS
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o
Comitê de Iniciação à Extensão da
Universidade Estadual do Norte do Paraná
– UENP publicam a relação dos
coordenadores de projetos/programa de
extensão com trabalhos selecionados para o
39º Seminário de Extensão Universitária
da Região Sul – SEURS – Vagas
Remanescentes.
1 DOS COORDENADORES COM TRABALHO APROVADO PARA O 39º SEURS
Cristiano Massao Tashima
Renato Bernardi
2 DA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL NO EVENTO
2.1 Todos os apresentadores e autores de trabalhos deverão realizar inscrição no site do
evento.
2.2 Os demais interessados em participar do 39º SEURS deverão se inscrever como ouvintes e
terão acesso às apresentações de trabalho, à Conferência de Abertura, às mesas redondas e ao
Estande Virtual.
2.3 O período de inscrição ocorrerá via site do evento de 17 de agosto a 10 de setembro.
3 DAS APRESENTAÇÕES ORAIS SELECIONADAS NESTA CHAMADA
3.1 Os apresentadores dos trabalhos selecionados deverão acessar a sala virtual com 15
minutos de antecedência e permanecer durante todo o período da sessão de sua apresentação.
3.2 As sessões de Apresentações Orais serão estruturadas em dois momentos:
3.2.1 Apresentação da atividade (em até dez minutos): o apresentador poderá se valer do
recurso de compartilhamento de tela para expor seu trabalho;
3.2.2 Roda de conversa entre os participantes e resposta às questões via chat (com
aproximadamente uma hora de duração).
3.3 A apresentação será realizada por apenas um relator por trabalho selecionado.
3.4 Não será permitida a troca de sala ou horário, depois da publicação do ensalamento das
apresentações.

3.5 Os apresentadores deverão ser estudantes das UENP.
3.6 As apresentações poderão ser realizadas em Português ou Espanhol.
3.7 Somente artigos apresentados constarão nos anais do evento.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Os certificados digitais serão liberados após o término do evento e mediante presença nas
atividades.
4.2 É de responsabilidade dos participantes o conhecimento do regulamento do evento
disponível em: https://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento
4.3 Outras informações sobre o 39º SEURS estão disponíveis
https://seurs.iffarroupilha.edu.br e o e-mail para contato é seurs39@iffar.edu.br

no

site

4.4 Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão
Executiva do 39º SEURS e pelo Comitê de Iniciação à Extensão da UENP, no âmbito de suas
competências.
Jacarezinho, 20 de agosto de 2021.

Prof. Dra. Simone C. Castanho S. de Melo
Pró-Reitora de Extensão e Cultura.
Original assinado

Profº. Dr. Flávio H. Otomura
Coordenador do Comitê de Extensão
Original assinado

