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SEMANA UNIVERSITÁRIA UPE 2019 - CAMPUS MATA NORTE 

- SEGUNDA CIRCULAR- 

Prezados, 

As Coordenações Setoriais de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Mata Norte 

informam que permanecem abertas as inscrições para a Semana Universitária 2019.  

Em nosso Campus, o evento ocorrerá entre os dias 01 e 03 de outubro/2019. 

Os prazos para submissão de resumo expandido, indicação dos nomes para comissão 

organizadora, comissão científica e envio das propostas de atividades pelas coordenações, e 

de inscrição no Edital de Monitoria estão prorrogados até 13 de setembro, impreterivelmente. 

A 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) está encerrada! 

Salientamos que a inscrição no evento como um todo, assim como nas atividades, deve ser 

feita no site geral do evento até 30 de setembro de 2019. Não haverá inscrição presencial.  

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). 

A partir de 09 de setembro as primeiras atividades devem estar cadastradas e disponíveis 

para inscrição dos ouvintes nas vagas disponíveis ou na lista de espera. As atividades 

disponíveis serão acrescentadas diariamente e os participantes devem entrar na sua área de 

inscrito com freqüência para ver a atualização da programação.  

É obrigatória a inscrição prévia na atividade disponível no site (lócus do Campus Mata Norte) 

para que ouvintes possam participar e ser, posteriormente, certificados após assinatura da 

ata de presença. 

As propostas de atividades devem ser encaminhadas pelos docentes e discentes (orientados 

por um docente) aos coordenadores dos cursos de Graduação, de Lato Sensu, e dos 

Programas de Mestrado, que, por sua vez, encaminharão à Coordenação Local do evento. 

Segue os prazos, links (quando necessário), locais de inscrição/submissão e indicação de 

documentos anexos: 

- Inscrição geral no evento e nas atividades do campus: até 30 de setembro/2019. 

Link: http://semanauniversitaria.upe.br/ 

 - Pagamento da taxa e entrega da doação: até 01 de outubro/2019.  Local: Secretaria do 

Parfor (à tarde) ou Secretaria da Pós-Graduação (à noite), com a funcionária Luciene 

(Ninha). 

https://www.google.com/url?q=http://semanauniversitaria.upe.br/&sa=D&ust=1566135890584000&usg=AFQjCNEwc90cGwf8R9im_hTDnIcmN4jxfw
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- Envio, pelos coordenadores dos cursos, dos nomes dos docentes que participarão 

da Comissão Organizadora e da Comissão Científica locais: Até 13 de setembro/2019. 

E-mail: semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com   

- Envio, pelos coordenadores dos cursos, dos formulários de atividades (formulário em 

anexo: até 13 de setembro/2019. E-mail: semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com   

- 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 13 de 

setembro/2019. Normas e submissão no link: https://forms.gle/VQvjT2rjs3aa4iBv5. 

- Inscrição na seleção de estudantes monitores: até 13 de setembro/2019. 

Forma presencial no Setor de Extensão e Pesquisa (Edital em anexo). 

Quaisquer dúvidas estamos à disposição no e-mail:   

semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com. 

 Att, Viviane. 
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