
 
                                                                                    
  
 

 

SEMANA UNIVERSITÁRIA UPE - CAMPUS MATA NORTE E CAMPUS MATA SUL 

05 A 07 DE OUTUBRO DE 2021 

- QUARTA CIRCULAR DA COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL – 

 

1. PROGRAMAÇÃO GERAL E SITE DO EVENTO 

 

Período: 05 a 07 de outubro 

• Dia 05/out (terça-feira): a partir das 08:00h - atividades de Ensino e Abertura (abertura será à noite) 

• Dia 06/out (quarta-feira): atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

• Dia 07/out (quinta-feira): atividades de Extensão. 

 

Site oficial do evento: http://semanauniversitaria.upe.br/.  

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Toda comunidade acadêmica da UPE e sociedade em geral. 

 

3. INSCRIÇÕES NO EVENTO E NAS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO 

O evento será gratuito, e TODOS os participantes deverão se inscrever a partir do link 

http://semanauniversitaria.upe.br/inscricoes. A partir da área do inscrito, o participante poderá se inscrever 

nas atividades disponibilizadas em qualquer dos Campi da UPE, uma vez que as atividades serão virtuais. 

 

Inscrições para atividades da programação Até 03 de outubro. 

 

3.1. Programação por Campus disponível no link: http://semanauniversitaria.upe.br/programacao 

 

3.2. Abertura do evento 

Além de todas as atividades disponíveis, no dia 05/10, de 19h às 20h30, está programada a Palestra 

de Abertura com a Profa. Dra. Maria do Socorro e Mendonça Cavalcanti - O percurso, sucessos e desafios 

da Universidade de Pernambuco, do Cais ao Sertão, com Transmissão pelo YouTube – Canal upe nas redes 

(Link do Canal: https://www.youtube.com/channel/UCFRMQfPipRY7uJQLqXbptxg). 

    

3.3 Orientações para se inscrever nas atividades da programação 

A. Acessar a “Programação” no menu superior da página inicial do evento, e verificar, em cada Campus, 

alguma atividade que tenha interesse.  

B. Anotar/copiar o título ou parte do título da(s) atividade(s) selecionada(s).  

C. Acessar a área do inscrito com login e senha e clicar em “Atividades” no menu à esquerda. Na página 

que aparece, são listadas todas as atividades disponíveis, sem nenhum filtro.  

D. Para encontrar aquela(s) selecionada(s), aperte as teclas CTRL e F do teclado ao mesmo tempo, 

insira o título ou parte do título que você digitou/copiou e aperte a tecla enter. Vai aparecer a atividade 

com todas as informações.  

E. Ao final destas informações, aparece uma lupa. Clique na lupa e depois em “Realizar inscrição” ou 

“Realizar inscrição na lista de espera” (esta última opção aparece para atividades cujas vagas tenham 

sido preenchidas). 

 

  

http://semanauniversitaria.upe.br/programacao
https://www.youtube.com/channel/UCFRMQfPipRY7uJQLqXbptxg


 
                                                                                    
  
 
 

4. APRESENTAÇÕES PARA QUEM SUBMETEU RESUMO SIMPLES DE EDITAIS OBRIGATÓRIOS 

 

4.1 Extensão: 

Devem ser realizadas no formato de palestra, roda de conversa, minicurso ou oficina que deverá 

integrar-se à programação do evento, em qualquer turno do dia 07 de outubro de 2021 (dia reservado ao eixo 

extensão); após cadastro da atividade na programação, o docente responsável pela atividade deve enviar e-

mail à Coordenação Setorial de Extensão e Cultura informando os detalhes da atividade. E-mail: 

matanorteextensao.coord@upe.br. 

 

4.2 Ensino 

Formato oral, com apoio de slides e duração máximo de 10 minutos, no dia 05 de outubro de 2021, 

nos turnos da manhã e tarde. 

 

4.3 Pós-graduação, Pesquisa e Inovação 

Formato oral, com apoio de slides e duração máximo de 10 minutos, no dia 06 de outubro de 2021, 

no turno da tarde. Cada trabalho apresentado será apreciado por dois avaliadores. A presença do orientador 

é obrigatória na sala de apresentação para apoio ao bolsista e avaliação de estudantes.  

 

4.4 Em parceria com o Espaço Ciência 

  No dia 6 de outubro, as escolas da Regional Mata Norte participarão da sessão de comunicação oral 

em salas simultâneas, no mesmo formato da Graduação. Os docentes inscritos como avaliadores, podem ser 

convidados para a sessão de comunicação oral dos trabalhos cientificos produzidos por escolas da rede de 

ensino da Mata Norte.  

 

5. MONITORES DO EVENTO 

A seleção de monitores(as) para atuarem no evento já foi realizada e amplamente divulgada. 

 

6. RESUMO DOS LINKS 

Site oficial do evento: http://semanauniversitaria.upe.br/ 

Inscrição geral no evento: http://semanauniversitaria.upe.br/inscricoes 

Programação por Campus: http://semanauniversitaria.upe.br/programacao 

Link do Canal: https://www.youtube.com/channel/UCFRMQfPipRY7uJQLqXbptxg 

 

7. CONTATOS 

Coordenação Geral: semanauniversitaria@upe.br 

Comissão Local: semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com 

 

Nazaré da Mata/Palmares, 02 de outubro de 2021. 
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