UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROExC

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018.

Prezados Coordenadores de Programas/Projetos de Extensão e Cultura
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROExC convida coordenadores e
discentes envolvidos com Programas e Projetos de Extensão e Cultura para
participarem do evento da XVI Semana de Integração Acadêmica, XXIII
Encontro de Extensão e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai
acontecer entre os dias 15 a 19 de outubro de 2018, com o tema “Ciência para
a Redução das Desigualdades”.
A participação no XXIII Encontro de Extensão ocorrerá por meio de trabalhos
apresentados no formato de Apresentação oral, Pôster (Banner), Roda de
Conversa ou Apresentação cultural, sendo uma modalidade por
Projeto/Programa.
A inscrição deverá ser realizada pelo coordenador através do link, em
formulário único, no endereço https://goo.gl/forms/JJn5fPEfrL4qtf263.

É obrigatória a participação para projeto ou programa de extensão que
possua(m) bolsista(s) (PIBEX, PIBCUL, PPA, MTE e/ou INCRA). A participação
é facultativa para os demais, podendo um colaborador discente representar o
projeto/programa.
Não serão emitidas declarações individuais
representatividade do Projeto/Programa.

e

sim

declarações

por

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO ORAL
As apresentações ocorrerão nos espaços determinados pela Pró-reitoria de
Extensão e Cultura que serão divulgados posteriormente no site da
PROExC/SIA. O coordenador poderá optar, preferencialmente, por um dos dias
16,17,18 de outubro, assim como faixa de horário pretendida das 9h às12h ou
14h às17h.
As apresentações (incluindo exibição de vídeos) deverão ser de até 5 minutos
e deverão incluir a resposta tema da Semana de Ciência e Tecnologia de 2018:
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“Como seu programa/projeto busca contribuir para a redução
desigualdades?”. O arquivo da apresentação deve estar em ppt ou pdf.

das

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE PAINEL (banner)
A apresentação de painel está destinada apenas aos alunos da UNIRIO, sejam
bolsistas ou voluntários de programa/projeto. O painel deverá ter 90 cm de
largura e 120 cm de altura com o logo da PROExC e da UNIRIO (disponíveis
no site) devendo obrigatoriamente conter: área temática; título; componentes;
introdução; objetivos; metodologias; público atingido; resultados e discussão.
Numa área em destaque, responda a seguinte pergunta “Como seu
programa/projeto busca contribuir para a redução das desigualdades ?”.
Deve ser em formato de banner com cordão para ser suspenso. Cada
apresentador de trabalho é responsável pela confecção, afixação,
apresentação e retirada do seu pôster, ao final do turno de apresentação.
Os pôsteres deverão estar disponíveis durante o turno estabelecido. Após o
turno de apresentação, os pôsteres deverão ser retirados do local e levados
pelo representante.
O Coordenador deverá indicar no formulário o dia e o turno de preferência para
a apresentação do pôster. É obrigatória a presença de um representante do
programa/projeto, podendo ser o bolsista ou voluntário, nos casos em que não
haja bolsa.

RODA DE CONVERSA
É uma proposta ao ar livre (coberta), com um debatedor (condutor) e um ou
mais instigador(es) de temas relacionados ao projeto/programa de extensão
com a geração de um texto final coletivo. O tempo máximo de discussão é de
45 minutos, e de até 45 minutos para elaboração de texto coletivo. A condução
da Roda de Conversa é restrita a coordenadores de projetos/programas
institucionalizados pela PROExC e pode ser formada por mais de um projeto
ou programa com temas afins. No texto deverá constar a resposta tema da
Semana de Ciência e Tecnologia de 2018: “Como seu programa/projeto busca
contribuir para a redução das desigualdades?”.

APRESENTAÇÃO CULTURAL
O projeto ou programa Artístico-Cultural poderá realizar pequenas
apresentações musicais, teatrais relativas ao seu projeto em um tempo de até
30 minutos. O coordenador e o bolsista deverão providenciar todo o material
necessário a sua apresentação com antecedência. Mesmo as apresentações
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artístico-culturais, deverão ter uma apresentação oral incluindo o título do
programa/projeto e a resposta ao tema da Semana de Ciência e Tecnologia de

2018: “Com os cortes orçamentários em todas as áreas da Ciência, de que
forma seu projeto/programa poderia contribuir para redução das
desigualdades?”.
Os Programas e Projetos de Extensão e Cultura serão avaliados por uma
equipe multidisciplinar e concorrerão a premiações por data/turno/modalidade
(Anexo 1).
Opcionalmente, os Programas/Projetos de Extensão e Cultura poderão
oferecer mini-cursos. Nesse caso, deverá descrever no formulário: data
provável, número de vagas, ementa e se há sala reservada.
Cronograma SIA 2018
Datas
31/08/2018

16,17
e18/10/2018

19/10/2018

ETAPAS
Data limite para inscrição na SIA
Apresentação Oral
Apresentação Artística
Apresentação na forma de Painel ou poster (Banner)
Roda de Conversa
Mini-Curso e outras sugestões
Data limite para inscrição na SIA
Encerramento e premiação

Claudia Alessandra Fortes Aiub
Pró-Reitora de Extensão e Cultura
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APRESENTAÇÃO ORAL
Avalie os aspectos abaixo listados, considerando numa escala de 1 a 5, onde 1 é fraco e 5 é
excelente:
Critérios de Avaliação

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Expressão oral
Criatividade na
apresentação
Uso adequado do tempo
Objetividade e clareza
Resultados obtidos pelo
programa/ projeto
Adequação ao tema da
semana

Total

Critérios de Avaliação
Expressão oral
Criatividade na
apresentação
Uso adequado do tempo
Objetividade e clareza
Resultados obtidos pelo
programa/ projeto
Adequação ao tema da
semana

Total
NOME DO AVALIADOR:
DATA:

ASSINATURA:

LOCAL:

TURNO:
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Painel
Avalie os aspectos abaixo listados, considerando numa escala de 1 a 5, onde 1 é fraco e 5 é
excelente:
Nº
do Nº
do Nº
do Nº
do Nº
Critérios de Avaliação
projeto:______

projeto:______

projeto:______

projeto:______

do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Nº
do
projeto:______

Apresentação visual
Criatividade
Objetividade e clareza
Resultados obtidos pelo
programa/ projeto
Adequação ao tema da
semana

Total

Critérios de Avaliação
Apresentação visual
Criatividade
Objetividade e clareza
Resultados obtidos pelo
programa/ projeto
Adequação ao tema da
semana

Total

NOME DO AVALIADOR:
DATA:

ASSINATURA:

LOCAL:

TURNO:
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Roda
Avalie os aspectos abaixo listados, considerando numa escala de 1 a 5, onde 1 é fraco e 5 é
excelente:
Nº
do Nº
do Nº
do Nº
do Nº
Critérios de Avaliação
projeto:______

projeto:______

projeto:______

projeto:______

do
projeto:______

Facilitação /mediação
Criatividade
Uso adequado do tempo
Clareza na abordagem do
tema
Adequação ao tema da
semana
Produto gerado/ geração
de produto (qualquer
tipo de produto: relato,
painel, vídeo, artigo,
mapa, entre outros).
Prazo para entrega: até
18/10/2018 às 18h
Participação/interação
Total

NOME DO AVALIADOR:
DATA:

ASSINATURA:

LOCAL:

TURNO:
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Apresentação Cultural
Avalie os aspectos abaixo listados, considerando numa escala de 1 a 5, onde 1 é fraco e 5 é
excelente:
Nº
do Nº
do Nº
do Nº
do Nº
Critérios de Avaliação
projeto:______

projeto:______

projeto:______

projeto:______

do
projeto:______

Apresentação
(oral, visual)
Criatividade ou inovação
ou Originalidade
Uso adequado do tempo
Objetividade e clareza
Resultados obtidos
Indicação clara da
aplicação na redução das
desigualdades
Nível de Participação
Total

NOME DO AVALIADOR:
DATA:

ASSINATURA:

LOCAL:

TURNO:

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Av. Pasteur, 296 – Urca - Prédio da Reitoria
CEP 22290-240 - Rio de Janeiro Tel: (21) 2542-7545 – DEX ou 2542-7575 – Coordenação de Cultura

7

