XI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA PUC MINAS
CHAMADA PARA A SELEÇÃO DE OFICINAS

1. AS OFICINAS (OFs)
As Oficinas (OFs) do XI Seminário de Extensão da PUC Minas são atividades para
formação e troca de conhecimentos sobre diferentes assuntos e temas de grande interesse da
comunidade acadêmica e externa. A duração das oficinas é de, no máximo, duas horas e trinta
minutos e a realização das oficinas será na PUC Minas Coração Eucarístico.

2. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS DE OFICINAS
A submissão das propostas de oficinas poderá ser feita, de forma individual ou
coletiva, por alunos, professores e funcionários da PUC Minas. As oficinas propostas por
alunos deverão ter a participação de pelo menos um professor orientador/supervisor. Cada
proponente poderá encaminhar, no máximo, três oficinas, e cada proposta poderá ter, no
máximo, três proponentes, além do professor orientador/supervisor.
A submissão das propostas de oficinas deverá ser realizada exclusivamente pela
internet, por meio do link https://form.jotformz.com/61924110783655, até o dia 9 de agosto
de 2016. As oficinas não precisam ser inéditas.
Os proponentes deverão informar os seguintes dados: Nome da Oficina, Objetivo,
Metodologia, Público alvo, Número máximo de participantes, Local de realização das
Oficinas (exemplos: sala de aula, jardim, quadra de futebol), Dias e Horários, Recursos
necessários (computador, data show, tesouras, papel, canetas).
É preciso informar: a quantidade dos materiais necessários; nome do professor
coordenador/supervisor e os meios de contato do professor (celular/telefone e o e-mail do
professor); nome(s) e matrícula(s) do(s) aluno(s) oficineiro(s); meios de contato dos alunos
oficineiros (celular/telefone e e-mail(s); Observações.
Os oficineiros não serão remunerados pelas atividades desenvolvidas no evento. Os
custos referentes à preparação da oficina e/ou viagem para fins de participação no evento
serão de responsabilidade do proponente. A participação dos interessados nas oficinas é
gratuita, assim como a participação em qualquer atividade do XI Seminário de Extensão
Universitária da PUC Minas.
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As oficinas podem ser ministradas nos seguintes turnos/horários, respeitando a carga
horária máxima de duas horas e trinta minutos:
15 de setembro de 2016
16h às 18h30
19h às 21h

16 de setembro de 2016
9h às 12h
16h30 às 18h30

3. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE OFICINAS
As propostas de oficinas submetidas serão analisadas pela Comissão de Organização
Geral que as selecionarão, considerando os seguintes critérios: interesse das comunidades
acadêmica e externa; viabilidade de realização; clareza da proposta no que se refere aos
objetivos, público e metodologia; vinculação às diretrizes da extensão universitária na PUC
Minas.
O resultado das oficinas selecionadas para realização no XI Seminário de Extensão da
PUC Minas será divulgado até o 12 de agosto de 2016, no site da Pró-reitoria de Extensão da
PUC Minas (www.pucminas.br/proex), contendo informações sobre data, horário e local.

4. DAS RESPONSABILIDADES
A Comissão de Organização Geral selecionará as propostas que mais se adequarem ao
tema e às expectativas do evento. O proponente será responsável por planejar e realizar a
oficina. O local das oficinas será definido, a partir das informações dadas pelo proponente,
pela Comissão de Infraestrutura e Logística. A Comissão de Organização Geral poderá
fornecer materiais básicos para a realização das oficinas aprovadas e vouchers para
deslocamento dos oficineiros (em Belo Horizonte) desde que seja informada a necessidade e a
quantidade exata no ato da submissão da proposta. As oficinas também contarão com o apoio
da Comissão de Infraestrutura e Logística no que diz respeito à equipe de apoio para
credenciamento. As oficinas serão divulgadas juntamente com a programação geral do XI
Seminário de Extensão da PUC Minas.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização Geral.
Comissão de Organização Geral
XI Seminário de Extensão Universitária
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