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SEMANA UNIVERSITÁRIA UPE 2019 - CAMPUS MATA NORTE 

- PRIMEIRA CIRCULAR - 

"Prezados, 
  
As Coordenações Setoriais de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Mata Norte informam 
que estão abertas as inscrições para a Semana Universitária 2019, que em nosso Campus 
ocorrerá entre os dias 01 e 03 de outubro. 
 
Destacamos o tema deste ano: A Universidade Pública na Construção da Sociedade.  
 
Esse ano, toda a gestão e certificação do evento, mesmo nas unidades, será feita pelo 
sistema do site geral. 
 
A inscrição é simples e rápida. No entanto, após inscrição no site, em nossa Unidade é 
necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 10,00 + a doação de um item alimentício 
ou de higiene/limpeza (que serão doados a instituições carentes). 
 
Inicialmente, serão abertas as inscrições no evento como um todo, e à medida que as 
atividades forem sendo cadastradas os participantes podem se inscrever nas vagas ou entrar 
na lista de espera. 
 
Salientamos que é obrigatória a inscrição prévia na atividade disponível no site (locus do 
Campus Mata Norte) para que possam participar e ser, posteriormente, certificados após 
assinatura da ata de presença. Não serão realizadas inscrições presenciais em nenhum 
momento.  
  
As Propostas de atividades serão colegiadas, não receberemos propostas isoladas de 
docentes. Assim, os coordenadores dos cursos de Graduação, de Lato Sensu, e dos Programa 
de Mestrados ficarão a cargo de: 

a)    PROPOSTAS DE ATIVIDADES: Lançar a chamada de propostas em seus colegiados, 
incentivando os docentes. (o formulário está em anexo). Até o dia 13 de setembro de 
2019 reunir os formulários de propostas de atividades para envio à coordenação de 
Extensão do campus. 
b) INDICAÇÃO PARA COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL: indicar até dois docentes 
(preferencialmente coordenadores e vices) que participarão da Comissão 
Organizadora Local, até 02 de setembro. 
c)   INDICAÇÃO PARA A COMISSÃO CIENTÍFICA: indicar nomes de docentes para a 
comissão científica (avaliação de resumos expandidos, avaliação de comunicações 
orais, avaliação de pôsteres, mediação de mesas, etc), até até  até 02 de setembro .    

  
Segue os prazos, links (quando necessário), locais de inscrição/submissão e indicação de 
documentos anexos: 
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- Inscrição geral no evento e nas atividades do campus: até 01 de outubro/2019 
Link: http://semanauniversitaria.upe.br/ 
  
- Pagamento da taxa e entrega da doação: entre 02 de setembro e 01 de 
outubro/2019.  Local: Secretaria do Parfor (a tarde) ou Secretaria da Pós-Graduação (à noite), 
com a funcionária Luciene (Ninha). 
  
- Inscrição na seleção de estudantes monitores: de 19 de agosto e 06 de setembro/2019. 
Forma presencial no Setor de Extensão e Pesquisa (Edital em anexo). 
  
- Submissão de resumo simples pelos estudantes participantes de editais de pesquisa 
vigentes (PIBIC Graduação 2018-2019, PIBIC Ensino Médio 2018-2019, PFA IC 2019 e PIBITI 
2018-2019: até 31 de agosto/2019. 
Link: http://semanauniversitaria.upe.br/ 
  
- Envio de resumos expandidos (entre 3 e 4 páginas) para apresentação na modalidade 
pôster para alunos de Graduação, Pós-Graduação, Mestrados e público externo: até 06 de 
setembro. 
Normas e submissão no link: https://forms.gle/VQvjT2rjs3aa4iBv5 
  
- Envio, por e-mail, pelos coordenadores dos cursos, dos nomes dos docentes que 
participarão da Comissão Organizadora Local e dos docentes que participarão da comissão 
científica: Até 2 de setembro/2019 
E-mail: semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com   
 
  
- Envio, por e-mail, pelos coordenadores dos cursos, dos formulários 
de atividades (formulário em anexo: até 13 de setembro/2019. 
E-mail: semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com   
  
Quaisquer dúvidas estamos à disposição no e-mail:   
semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com. 
  
Att, Viviane. 
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