Universidade Federal de Pernambuco
I Sepec – Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura:
A Formação em Diálogo

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE AVALIADOR DE TRABALHOS
DA I SEPEC – SEMANA DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.
Este ano, a UFPE realizará a I Sepec - Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, no
período de 22 a 24 de novembro de 2017, reunindo encontros e congressos das três PróReitorias finalísticas: Proacad (Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos), Proexc (PróReitoria de Extensão e Cultura) e Propesq (Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e PósGraduação).
O tema da I Sepec será “A formação em diálogo” e terá como objetivo congregar os
eventos dessas três pró-reitorias. Será um momento para comunicação científica e diálogo
de saberes dos projetos desenvolvidos por docentes, técnicos administrativos, discentes e
comunidade externa, que envolvam o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Cultura.
Os trabalhos a serem avaliados compreenderão uma ou mais dessas vertentes (Ensino,
Pesquisa ou Extensão) e deverão ser analisadas de acordo com as suas propostas
individuais.
O objetivo é que a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão esteja intrínseca
nos trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica.
1. DO OBJETIVO
1.1. Cadastrar Avaliador de Trabalhos que serão apresentados na I Sepec – Semana de
Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, no período
de 22 a 24 de novembro de 2017.
2. DOS REQUISITOS
2.1. Poderão se inscrever servidores docentes, técnicos administrativos em educação e
estudantes de pós-graduação (Doutorandos), pertencentes ao quadro de Instituições de
Ensino Superior.
2.2. O candidato deve ter titulação mínima de Mestre.
2.3. O candidato deve possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes, cujo endereço
deverá ser indicado no formulário de inscrição.
2.4. Os trabalhos serão apresentados em duas modalidades: Sessão Temática e Sessão de
Pôster.
2.4.2. O candidato a Avaliador de Trabalho deverá ter disponibilidade para comparecer à I
Sepec, nos dias 22, 23 e/ou 24 de novembro de 2017, no CTG – Centro de Tecnologia e
Geociências da UFPE, Campus Recife; a indicação do(s) dia(s) e horário(s) escolhido(s)
deverá, obrigatoriamente, ser informada no formulário de inscrição.

2.5. Candidatos residentes em outras cidades, poderão se inscrever, desde que tenham
condições de se locomover ao Campus Recife da UFPE, por conta própria, nos dias do
evento.
2.5.1. A UFPE não disponibilizará passagens e diárias para os Avaliadores.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponibilizado através do
link: https://goo.gl/forms/RtHjlZZQKykT595t2
3.2. O candidato a avaliador de trabalho deverá indicar no formulário de inscrição, o(s)
dia(s) e horário(s) de sua preferência.
3.2.1. Existe a possibilidade do avaliador ser alocado em mais de um horário, desde que ele
marque as opções no formulário de inscrição.
3.3. Serão homologadas as inscrições que atendam a demanda necessária de Avaliadores
de Trabalhos, de acordo com a distribuição dos trabalhos e a disponibilidade dos
avaliadores, indicadas no formulário de inscrição.
3.5. Será divulgada a lista dos selecionados na página da I Sepec e das Pró-Reitorias,
conforme cronograma, item 10 desta Chamada.
3.6. Para fins de seleção final dos candidatos, serão considerados os critérios abaixo:
3.6.1. Maior titulação;
3.6.2. Ordem cronológica de inscrição.
3.6.2.1. Caso o candidato inscreva-se mais de uma vez, apenas a última inscrição será
considerada como válida.
3.7. O formulário de inscrição poderá deixar de receber inscrições em qualquer tempo, de
acordo com a demanda.
3.8. Os orientadores de Iniciação Científica designados pela Propesq para avaliar trabalhos
na I Sepec, poderão se inscrever nesta Chamada, desde que selecione um horário diferente
do que foi indicado pela Propesq.
6. DA ATUAÇÃO DO AVALIADOR
6.1. O Avaliador de Trabalhos acompanhará e analisará as apresentações dos trabalhos em
Sessão Temática ou Sessão de Pôster.
6.2. Para cada apresentação de trabalho, deverá ser preenchido o formulário de avaliação,
que será fornecido pela Organização do evento.
6.3. O formulário de avaliação servirá também de apoio à Comissão Científica do evento
no processo de possível premiação de trabalhos apresentados.
6.4. O Avaliador de Trabalhos não poderá avaliar o trabalho em que fizer parte da equipe,
devendo abster-se dessa avaliação.
7. DO COMPROMISSO DO AVALIADOR
7.1. Comparecer até 30 (trinta) minutos antes do início da Sessão Temática ou da Sessão
de Pôster pela qual será avaliador na I Sepec.
7.1.1. Os horários que constam no formulário de inscrição já estão contabilizados com os
30 (trinta) minutos de antecedência.
7.2. Atuar de forma ética e imparcial no processo de avaliação.
8. DO COMPROMISSO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DA I SEPEC

8.1. Oferecer suporte logístico para os Avaliadores da I Sepec;
8.2. Emitir Declaração que ateste a participação como Avaliador de trabalhos, apresentados
na I Sepec.
9. DA VALIDADE
9.1. O cadastro dos avaliadores de Trabalhos tem validade apenas para a I Sepec – Semana
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFPE – 2017;
10. CRONOGRAMA
Etapas
Inscrição
Resultado

DATA/PERÍODO
Até 12 de novembro de 2017 ou atingir o número de
inscritos conforme item 3.7. desta Chamada.
13 de novembro de 2017.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
12.1. As atividades do Avaliador de Trabalhos não serão remuneradas financeiramente.
12.2. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos através do e-mail
enexc.ufpe@hotmail.com ou pelos telefones 2126.8134 / 2126.8609 / 2126.8633.
12.3. As dúvidas, os casos omissos e as situações não previstas nesta Chamada Pública
serão dirimidas pela Câmara de Extensão e Cultura da PROExC - Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura da UFPE;
12.4. A PROExC reserva-se o direito de fazer o desligamento automático, do Cadastro de
Avaliador de Sessão Temática e Sessão de Pôster, daquele que não cumprir com as normas
estabelecidas nesta Chamada Pública e descumprir com os prazos estabelecidos, sem
justificativas.
Recife, 09 de novembro de 2017.
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