SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
COMISSÃO ORGANIZADORA DA16ª MOSTRA DA PRODUÇÃO
UNIVERSITÁRIA

REGULAMENTO DAS OFICINAS

A Mostra de Produção Universitária - MPU tem por objetivo a divulgação, a
promoção e o acompanhamento dos diversos trabalhos em nível de graduação
e pós-graduação, desenvolvidos por membros de projetos/programas da
Universidade Federal do Rio Grande - FURG e outras Instituições de Ensino
Superior. Criada em 2002, hoje é composta pelo Congresso de Iniciação
Científica (CIC), pelo Seminário de Extensão, pelo Encontro de Pós-Graduação
(EPG), pelo Seminário de Ensino, pela Feira de Inovação Tecnológica e pelo
Simpósio de Cultura e busca incentivar o desenvolvimento da pesquisa, do
ensino, da extensão, da inovação tecnológica e da cultura na Região Sul do Rio
Grande do Sul, criando um ambiente acadêmico propício à troca de experiências
e aperfeiçoamento de metodologias.

1.

OBJETO

1.1. O presente edital tem como objeto regulamentar a inscrição de oficinas na
16ª Mostra da Produção Universitária da FURG - MPU.
1.2. As oficinas têm o propósito de estimular a troca de saberes em um espaço
onde a comunidade acadêmica e demais interessados (as) possam trazer suas
experiências e estudos nos diferentes campos do saber, fomentando processos
educativos interdisciplinares.

2.

INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS E INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Poderão propor oficinas na 16ª MPU/FURG: docentes, discentes, técnicos
administrativos em educação da FURG e outras IES e comunidade em geral.
2.2. As inscrições devem ser realizadas em http://www.sinsc.furg.br. É
necessário o preenchimento completo do formulário, com dados de identificação
pessoal do (a) responsável pela oficina, ementa, objetivo, metodologia,
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resultados esperados, indicação de local (sala de aula, laboratório, auditório,
etc), data, horário, carga horária e número de vagas.
2.3.

A realização das oficinas ocorrerá nos espaços físicos da Universidade

Federal do Rio Grande (nos campi Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São
Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar) ou em outros locais destes
municípios.
2.4. Proponentes de oficinas realizadas fora dos espaços da Universidade
precisam, obrigatoriamente, anexar ao formulário de inscrição documento com
autorização do uso do espaço, responsabilizando-se pelo mesmo.
2.5. Entende-se por local “fora dos espaços da Universidade”, Escolas da rede
pública e/ou particular, associação de bairro, pontos de cultura, postos de saúde,
entre outros.
2.6. É de inteira responsabilidade do (a) proponente providenciar todo o material
necessário para a realização da oficina de acordo com as informações
preenchidas no formulário de inscrição, dispostas no item 2.2 deste regulamento
2.7. O tempo de duração mínimo é de 2 horas, e a data de execução é restrita
ao período da 16ª MPU/FURG, de 04 a 06 de outubro de 2017.
2.8.

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

2.9.

É de responsabilidade do proponente, encaminhar à Comissão

Organizadora da 16ª MPU/FURG, no email mpu@furg.br, a lista de presença
com as assinaturas, cpf e e-mail (legível) dos participantes para que sejam
providenciados os certificados, e as fotos da oficina para fins de comprovação,
até o dia 15/10/2017.
2.10. Serão expedidos certificados eletrônicos para todas as formas de
participação nas oficinas da 16ª MPU/FURG, desde que as informações dos (as)
participantes encontrem-se devidamente registradas no sistema da 16ª
MPU/FURG ou nas listas de presença.
2.11. O ministrante que não comparecer a oficina sem justificativa não
poderá se inscrever na próxima edição do evento
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3.

HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1. A homologação de propostas será realizada pela Comissão Organizadora
da 16ª MPU.
3.2. Proponentes que não tenham preenchido corretamente o formulário de
inscrição e/ou anexado o documento que autoriza o uso do espaço externo,
quando for o caso, não terão suas propostas homologadas.
3.3. Caberá recurso conforme disposto no cronograma deste regulamento

4.

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

A avaliação de propostas seguirá os seguintes critérios:
4.1.

Coerência entre a temática da oficina e a proposta da 16ª MPU/FURG;

4.2.

Clareza dos objetivos;

4.3.

Descrição detalhada da metodologia.

4.4.

Os critérios de avaliação serão de caráter eliminatório.

5.

CRONOGRAMA

Etapa
Inscrições das propostas de
oficinas
Divulgação da lista preliminar
das propostas de oficinas
selecionadas
Prazo para interposição de
recursos da seleção
Divulgação da lista final das
propostas de oficinas
selecionadas
Inscrição para participantes das
oficinas selecionadas
Realização das oficinas da 16ª
MPU/FURG
Prazo para envio de fotos, para
fins de comprovação, e das
listas de presença para
confecção de certificados

Período
01/08 a 15/08/2017

Local
www.sinsc.furg.br

22/08/2017

www.furg.br / mpu.furg.br

23/08/2017

mpu@furg.br

28/08/2017

www.furg.br / mpu.furg.br

01/09 a 10/09/2017

www.sinsc.furg.br

04/10 a 05/10/2017

Campus da FURG e espaços
da comunidade.

até 15/10/2017

mpu@furg.br
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6.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1.

Esclarecimentos

e

informações

adicionais

poderão

ser

obtidos,

exclusivamente, pelo e-mail mpu@furg.br
6.2. Os casos omissos nesse Regulamento serão analisados pela Comissão
Organizadora da 16ª MPU/FURG.

Rio Grande, 19 de julho de 2017.

