Ministério da Educação
Universidade Federal de Juiz de Fora

EDITAL PARA INSCRIÇÃO EVENTO “UFJF NA PRAÇA”

As pró-reitorias de Graduação, Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa,
Cultura, Assistência Estudantil e Diretorias de Imagem Institucional, Inovação,
Relações Internacionais, Ações Afirmativas, em parceria com as entidades de classe:
Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições
Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – SINTUFEJUF; Associação dos
Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora - APESJF, e Diretório Central dos
Estudantes – DCE, da Universidade Federal de Juiz de Fora estão lançando a
CHAMADA PARA O EVENTO “UFJF NA PRAÇA”, tornam público o presente
Edital para inscrição dos projetos/propostas.
1. OBJETIVOS E FORMATO
O evento “UFJF NA PRAÇA” tem o intuito de estreitar a relação entre a
comunidade acadêmica da UFJF e a população, apresentando parte do trabalho
realizado dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e sua importância para
a comunidade.
Esta chamada destina-se a levantar o interesse dos três segmentos da UFJF,
Professores, Técnicos Administrativos e Alunos para apresentarem durante os dias do
Evento “UFJF NA PRAÇA”, os Projetos de Extensão, Programas de Graduação Monitoria, Monitoria Junior, Treinamento Profissional, Programa de Educação Tutorial
– PET, Grupo de Educação Tutorial – GET, Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (Pibid), Mobilidade Acadêmica, Projetos de Pesquisa e Iniciação
Científica, Iniciação Artística, apresentações culturais e iniciativas da comunidade.
A iniciativa será desenvolvida na Praça da Estação de Juiz de Fora, e a
programação ocorrerá de 24 a 28 de junho, de 7h às 19h.
DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
Para a participação os interessados devem preencher o formulário
informando os dados básicos do projeto a ser apresentado, bem como a disponibilidade
nos períodos informados no formulário
As inscrições serão no período de 31 de maio a 10 de junho, e deverão ser
submetidas somente via preenchimento do Formulário disponibilizado no link :
https://forms.gle/BBtWDDVFqHX2YhiR9
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A organização dos projetos/propostas se dará de acordo com o quantitativo
de inscrições submetidas bem como disponibilidade de stands/banners por turno
apresentado.
A programação das apresentações dos projetos/propostas serão divulgados
no dia 17 de junho e as orientações quanto a participação e infra-estrutura de apoio,
horário a ser disponibilizada serão informadas pela Comissão Organizadora.
Será realizada uma reunião geral no dia 18 de junho às 16hs no Anfiteatro
das Pró-reitorias, na qual, pelo menos 1(um) membro de cada Projeto selecionado,
deverá estar presente. Ausência na reunião será considerada desclassificação de
participação no Evento, e outro projeto da lista de espera poderá ser convocado.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Juiz de Fora 31 de maio de 2019.
Comissão Organizadora
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