
Proposta a XI Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 

“Inclusão e Universidade – uma realidade” 

Local: Campus de Juazeiro-BA/UNIVASF 

DATA: 26 a 29  de novembro de 2018 

 

CHAMADA PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS E MINICURSOS 

A XI  Semana de ensino, pesquisa e extensão da UNIVASF- SCIENTEX, aproxima-se e 

será realizada entre os dias 26 e 29 de novembro de 2018. Com tema central “ Inclusão na 

universidade –  uma realidade”. A Scientex 2018 busca apresentar e discutir as possibilidades e 

experiências para a universidade em uma perspectiva inclusiva. 

No período de 01 a 20 DE SETEMBRO de 2018, os interessados poderão submeter 

propostas para oferta de oficinas e minicursos.  

Estimula-se a oferta de oficinas e minicursos referentes aos trabalhos desenvolvidos 

nas ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da universidade e que possam aprimorar 

ações para a comunidade interna e externa à UNIVASF.  

OBS: os temas das oficinas podem ser de qualquer área temática, não precisa ser 

necessariamente sobre inclusão, mas seja qual for o tema deverá estar inclusivo e acessível às 

pessoas com deficiência. 

Poderão apresentar propostas: docentes e servidores da UNIVASF, alunos de pós-

graduação vinculados à UNIVASF.  

Serão aceitas propostas que envolvam na equipe executora estudantes de graduação 

da UNIVASF ou profissionais da comunidade externa desde que vinculados a um servidor ou 

docente responsável na UNIVASF. 

Os minicursos e oficinas acontecerão entre os dias 27 e 29 de novembro, com duração 

de 4 horas de atividade, devendo acontecer em um único turno. 

O formulário precisa ser preenchido uma vez para cada atividade a ser oferecida. 

Através do link: https://goo.gl/forms/xTnr0WGnFMjXsNZ92 

Os proponentes receberão e-mail confirmando as propostas aceitas até 15 de outubro 

de 2018. 

OBS: Informamos que cursos que tenham menos de 10 participantes ouvintes inscritos 

poderão ser cancelados, a depender da viabilidade de oferta. 

 

Dúvidas serão esclarecidas através do e-mail: scientex2018@univasf.edu.br 

 

 



Cronograma 

Atividade Datas 

Inscrição de propostas De 01 a 20/09/2018 

Análise das propostas 20/09 a 10/10/2018 

Confirmação das propostas 15/10/2018 

Inscrições de participantes De 16 a 12/11/2018 

Confirmação no site dos minicursos e oficinas 

que atingiram número mínimo de 

participantes 

14/11/2018 

 

Informações do formulário (isso vai ser no link): 

 

Tipo de atividade (Oficina, minicurso): 

Setor/Colegiado demandante: 

Título da Atividade: 

Modalidade (Ensino, Pesquisa e/ou Extensão): 

Nome dos proponente(s)( máximo três): 

Link do currículo lattes do(s) proponente(s): 

Limite de vagas: 

Sugestão de data: (27/11- Manhã, Tarde, Noite), (28/11-Manhã e tarde), (29/11- Manhã). 

Sala: 

Material necessário para execução da atividade: 

 


