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1. OFICINAS 

As oficinas têm o propósito de estimular a troca de saberes, experiências e estudos nas diferentes 

áreas do conhecimento, fomentando processos educativos interdisciplinares. Caracterizam-se 

pela interação entre os participantes, pela articulação entre teoria e prática e construção conjunta 

de conhecimentos. 

 
1.1. INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS 

1.1.1. Poderão propor oficinas na 20ª MPU/FURG: Estudantes de Graduação e Pós-Graduação, 

Docentes, TAEs e Comunidade externa. 

1.1.2. As inscrições devem ser realizadas em www.mpu.furg.br no prazo estabelecido no 

cronograma deste Regulamento. É necessário o preenchimento completo do formulário, 

com dados de identificação pessoal do(a) responsável pela oficina, membros da equipe, 

ementa, objetivo, materiais e métodos, resultados esperados, indicação de plataforma/link 

a ser utilizado. 

1.1.3. A realização das oficinas ocorrerá de forma remota nas plataformas indicadas pela 

comissão organizadora da Mostra. 

1.1.4. É de inteira responsabilidade do(a) proponente providenciar o necessário para a realização 

da oficina online de acordo com as informações preenchidas no formulário de inscrição. 

1.1.5. O tempo de duração mínimo é de 2 horas, e a data de execução é restrita ao período da 

20ª MPU/FURG, de 24 a 26 de novembro de 2021. 

1.1.6. É vedado ao proponente cobrar qualquer tipo de taxa aos participantes. 

1.1.7. Cada oficina será acompanhada por um representante da comissão organizadora da MPU 

que auxiliará na organização da sala e registrará a presença dos participantes.  

1.1.8. Serão expedidos certificados eletrônicos para todos os participantes nas oficinas da 20ª 

MPU/FURG, desde que as informações se encontrem devidamente registradas no sistema 

da 20ª MPU/FURG ou nas listas de presença. 

http://www.mpu.furg.br/
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1.2. INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

1.2.1. Poderão inscrever-se para participar das oficinas na 20ª MPU/FURG: Estudantes de 

Graduação e Pós-Graduação, Docentes, TAEs e Comunidade externa, independente da 

modalidade (Apresentador e/ou Ouvinte). 

1.2.2. As inscrições devem ser realizadas em www.mpu.furg.br no prazo estabelecido no 

cronograma deste Regulamento. 

 

1.3. CERTIFICADOS 
1.3.1. Proponentes de oficinas somente terão direito ao certificado se a oficina se efetivar na data 

e hora definidas pela comissão organizadora. 

1.3.2. Participantes das oficinas terão direito a certificação de conclusão da oficina mediante 

comprovação de presença na plataforma indicada para a realização da atividade. 

1.3.3. Os dados constantes no certificado, tais como título da oficina e nomes dos ministrantes e 

participantes, corresponderão aos registrados no momento da inscrição, sendo de inteira 

responsabilidade interessado, não podendo ser alterados após a inscrição. 

1.3.4. A notificação dos certificados será enviada ao e-mail cadastrado no momento da inscrição. 

1.3.5. Não terão direito ao certificado oficinas que não ocorram devido à ausência de inscritos, 

não comparecimento dos participantes, ou aquelas que não ocorrerem devido a 

problemas técnicos durante a realização remota da oficina. 

 
1.4. CRONOGRAMA DAS OFICINAS 

 
 
 

 

Período 
Oficinas 

Atividade 
Local de 

divulgação/realização 

02/08 Divulgação do regulamento das oficinas da MPU ww.mpu.furg.br  

09/08 - 15/09 Período de inscrições de propostas de oficinas www.mpu.furg.br  

16/09 Divulgação da lista preliminar das oficinas homologadas www.mpu.furg.br  

17/09 
Período de recurso da lista preliminar de oficinas 
propostas 

www.mpu.furg.br  

21/09 Divulgação da lista final de oficinas propostas www.mpu.furg.br 

22/09 - 27/09 Avaliação das propostas de oficinas www.mpu.furg.br  

28/09 Divulgação da lista de oficinas pré-selecionadas www.mpu.furg.br  

29/09 Período de recurso da lista preliminar de oficinas www.mpu.furg.br  

30/09 Lista final de oficinas selecionadas para 20ª MPU www.mpu.furg.br  

01/10 - 31/10 Inscrição de participantes das oficinas www.mpu.furg.br  

10/11 Homologação da lista de inscritos nas oficinas www.mpu.furg.br  

24/11 - 26/11 Realização das oficinas da 20ª MPU 
Plataformas de 

videoconferência 
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         Rio Grande, agosto de 2021. 

Comissão Organizadora da 20ª Mostra da Produção Universitária 


