
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE - PROEX 

 
28º SEURS - “Diversidade, Pluralidade Cultural: Interlocução de 

Saberes”. 

 
Orientações de metodologia e avaliação para trabalhos a serem 

apresentados no Evento 
 

Conforme reunião da Regional Sul do FORPROEX na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul no dia 30 de março do corrente ano definimos a metodologia e cronograma  

para o 28º SEURS “Diversidade, Pluralidade Cultural: Interlocução de Saberes” 

Neste sentido cada Universidade poderá submeter para o evento:  

- até 10 oficinas temáticas de extensão; 

- até 10 pôsteres estendidos (apresentação oral) e/ou pôsteres convencionais 

(apresentação em banner) de extensão; 

- até 05 vídeos-relato, como relatos de ações realizadas e/ou em desenvolvimento. 

As Oficinas e Pôsteres serão distribuídos conforme as Áreas Temáticas da Politica 

Nacional de Extensão e apresentadas nas comunidades de Florianópolis e na UDESC, 

conforme programação a ser submetidas para as IES. 

Os Vídeos-relato submetidos serão apresentados nas salas do Campus da UDESC 

conforme cronograma 

A distribuição de todas as Ações de Extensão, que incluem o local, o dia e a hora 

de apresentação, isto é, aquelas submetidas e aprovadas (nas universidades de origem), 

serão de responsabilidade da equipe de coordenação nomeada pelo Comitê de Extensão 

da UDESC. 

 

 



Informes as Universidades participantes do 28º SEURS: 

 

- Caberá a cada Universidade participante fazer a seleção interna dos trabalhos, 

para depois serem encaminhados a UDESC, por meio eletrônico, ressaltando-se que o 

máximo serão, respectivamente, 10 oficinas, 10 pôsteres estendidos e/ou convencionais e 

05 vídeos-relatos; 

- Na atividade externa do dia 08 e 09/09, as Universidades participantes deverão 

disponibilizar aos membros da sua delegação o ônibus para o trabalho nas escolas e 

visita a Colônia de Pescadores, prevendo uma quilometragem extra de pelo menos 100 

quilômetros; 

- Cada Universidade deverá providenciar os materiais necessários, tais como 

faixas, banners, pôsteres, notebooks e datashow, bem como os demais equipamentos 

pertinentes para apresentação dos seus trabalhos.  

- A UDESC somente em casos excepcionais disponibilizará materiais de apoio e 

equipamentos, em função das restrições da saída dos mesmos das suas unidades de 

lotação. 

- As escolas de Florianópolis parceiras nas atividades do 28º SEURS nos dias 08 e 

09/09, colocarão suas instalações físicas à disposição do evento e os materiais de 

multimídia possíveis. A UDESC, através da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 

Comunidade.  

 
Definição das modalidades de apresentação: 
 
1) Oficina de Extensão  

 
� Oficina é a Ação de Extensão, destinada a um público-alvo, a qual se constitui 

numa atividade laborativa (práticas) e/ou informativa (vídeos, depoimentos, et.c), 
tratando de um tema desenvolvido pela Universidade junto à Sociedade. 

 
� A apresentação deverá ser realizada por servidor(es): professor(es) e técnico-

administrativo(s) e/ou aluno(s) responsáveis pela execução da Ação de Extensão, 
que podem contar com a participação de outros pessoas, inclusive membros 
convidados da comunidade-alvo. 

 
� Metodologia: Apresentação de relatos de interação com a comunidade participante, 

com os respectivos resultados da ação, disponibilizando-se às pessoas os 
materiais e equipamentos necessários, no período de tempo de até 02 horas. O 



trabalho nesse período poderá ser desenvolvido de diferentes modos, cabendo a 
cada apresentador definir as técnicas utilizadas, no entanto, deverá estar prevista a 
interação com as pessoas participantes na oficina. 

 
2) Pôster Estendido (apresentação oral) 

 
 

� Pôster Estendido e Ação de Extensão destinada a um público-alvo, tratando de 
um tema desenvolvido pela Universidade junto à Sociedade, e identificada por 
textos e imagens num material impresso com dimensões de 0,90 m de largura por 
1,20 m de altura, ou apresentado em PowerPoint. 

 
� A apresentação deverá ser realizada por servidor(es): professor(es) e técnico-

administrativo(s) e/ou aluno(s) responsáveis pela execução da Ação de Extensão. 
 

� Metodologia: Apresentação de relatos de interação com a comunidade participante, 
com os respectivos resultados da ação, no período de tempo de até 30 minutos; o 
trabalho nesse período será por meio de exposição oral de até 20 minutos, com 
debate ao final das apresentações. 

 
3) Pôster Convencional (apresentação banner) 

 
� Pôster Convencional é Ação de Extensão destinada a um público-alvo, tratando 

de um tema desenvolvido pela Universidade junto à Sociedade, e identificada por 
textos e imagens num material impresso com dimensões de 0,90 m de largura por 
1,20 m de altura. 

 
� A apresentação deverá ser realizada por servidor(es): professor(es) e técnico-

administrativo(s) e/ou aluno(s) responsáveis pela execução da Ação de Extensão. 
 

� Metodologia: Apresentação de relatos de interação com a comunidade participante, 
com os respectivos resultados da ação, no período de tempo de até 15 minutos; o 
trabalho nesse período será por meio de exposição oral de até 10 minutos, ficando 
até 05 minutos para questionamentos da banca de avaliação. 

 
4) Vídeo-relato 

 
� Vídeo-relato é Ação de Extensão sintetizada e apresentada por meio magnético, 

por meio de DVD e televisão ou por computador e datashow (com tela), relatando 
atividades/resultados da ação1. 

 
� A apresentação deverá ser realizada por servidor(es): professor(es) e técnico-

administrativo(s) e/ou aluno(s) responsáveis pela execução da Ação de Extensão. 
 

� Metodologia: Apresentação de imagens com sonorização relatando a Ação de 
Extensão e sua interação com a comunidade participante, no período de tempo de 
até 15 minutos, podendo ser disponibilizado um tempo de até 15 minutos para 
debates. 

 
 

                                                
1
  Não serão aceitos vídeos institucionais sobre a Universidade e/ou suas Unidades de Ensino (estrutura física, 

promocional de eventos e realizações, dirigentes, etc.). 



Avaliação das ações apresentadas no 28º SEURS: 
 

 

As Ações de extensão apresentadas no 28º SEURS serão avaliadas por um Comitê 

de Avaliação, com os membros indicados previamente pelas Universidades participantes. 

Participara do processo de avaliação membros das comunidades universitárias 

participantes do 28º SEURS e da comunidade externa participante do evento (pessoal das 

escolas parceiras – professores, funcionários administrativos, alunos do ensino médio e 

pais) 

A avaliação se dará da seguinte maneira: 

- Mostra de Vídeos-Relatos (manhã do dia 10/09: em cada sala de apresentação dos 

vídeos teremos uma equipe de avaliadores indicados pelas Universidades das 10:00 às 

12:00 horas. 

- Oficinas nas Escolas da Comunidade (tarde dia 08/09 e manhã do dia 09/09): três 

membros da comunidade escolar farão a avaliação em planilha em cada sala, somados a 

um membro representante de Universidade, previamente indicados 

- Pôster Estendido no campus da UDESC2 (tarde do dia 09/09): cada unidade de 

ensino da UDESC indicará avaliadores por sala, sendo respectivamente um aluno e um 

docente que preencherão a planilha. Quando as ações apresentadas forem da UDESC, 

caberá a uma equipe de avaliadores de outras universidades a aplicação da avaliação; 

das 13:30 às 17:00 horas. 

- Pôster Convencional no campus da UDESC (tarde do dia 10/09): exposição de 

pôsteres convencionais das Ações de Extensão das Universidades participantes do 28º 

SEURS, em local a ser definido. A avaliação será realizada por uma equipe itinerante 

constituída por um aluno e um docente das Universidades participantes; das 14:00 às 

16:00 horas. 

À coordenação do Comitê de Avaliação caberá a distribuição das equipes nos 

diferentes espaços de apresentação das ações de extensão, as quais serão responsáveis 

pelo preenchimento da planilha de avaliação e controle do tempo de cada atividade. 

 

                                                
2
 A depender da demanda, poderá ser utilizado também a manhã do dia 10/09. 


