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XXII SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE 
 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE MINICURSO OU OFICINA  
 
 
1. NORMAS GERAIS 
 

I. O processo de inscrição de propostas de minicursos ou oficinas a XXII Semana 
Universitária da UECE será realizado somente de forma online 
(http://www.uece.br/semanauniversitaria/), no período de 07/08 a 21/08/2017; 

II.  Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail e fora do prazo;  
III.  As propostas de minicursos e oficinas serão encaminhadas somente por docentes. Os 

discentes podem participar do minicurso e oficina como ministrante; 
IV.  Para enviar uma proposta o docente e seus ministrantes devem estar previamente 

cadastrados no site do evento; 
V. Cada docente poderá inscrever, como autor principal, no máximo 01 proposta de 

minicurso e até 02 (duas) propostas de oficinas, desde que não coincidam os horários de 
realização dos eventos; 

VI.  Os minicursos e as oficinas terão no máximo 2 (dois) ministrantes; 
VII.  Os minicursos e as oficinas serão ofertados nas cidades de Fortaleza, Iguatu e Quixadá, 

conforme cronograma descrito abaixo: 
 
Local: Fortaleza 
 

MODALIDADE DIAS 
(Outubro) 

HORÁRIO CARGA HORÁRIA 
(horas) 

Minicurso 24, 25 e 26 8h às 12h 12 
Oficina 25 e 26 13h30min às 17h30min 8 

24 e 25 18h30min às 21h30min 6 
 

Local: Iguatu 
 

MODALIDADE DIAS 
(Outubro) 

HORÁRIO CARGA HORÁRIA 
(horas) 

Minicurso 24, 25 e 26 8h às 12h 12 
Oficina 25 e 26 18h30min às 21h30min 6 
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Local: Quixadá  
 

MODALIDADE DIAS 
(Outubro) 

HORÁRIO CARGA HORÁRIA 
(horas) 

 
 
Minicurso 

24 e 25  8h às 12h 8 
23 13h30min às 17h30min 4 
24 13h30min às 17h30min 4 
25 13h30min às 17h30min 4 

23 e 24 18h30min às 21h30min 6 
25 18h30min às 21h30min 3 

 
Oficina 

24 e 25 8h às 12h 8 
23 18h30min às 21h30min 4 
24 13h30min às 17h30min 4 
25 13h30min às 17h30min 4 

 
VIII.  A seleção/alocação de minicursos e oficinas serão realizadas no período de 22/08 a 

04/09/2017;  
IX.  Os certificados do minicurso/oficina serão gerados com base nos dados fornecidos no ato 

do cadastramento das propostas. A Coordenação da Semana Universitária não se 
responsabilizará por erros ocasionalmente ocorridos (de digitação, duplicidade ou falta 
de nome de autores, de grafia nos nomes de autores e de título etc.) durante o 
cadastramento da proposta. No caso de serem detectados erros na impressão dos 
certificados, os pedidos de correções deverão ser feitos por meio do e-mail 
minicursos.oficinas@uece.br 

X. Não serão oferecidas ajuda de custo, hospedagens e alimentação para os proponentes de 
propostas aprovadas; 

XI.  Não haverá prorrogação de prazos de propostas de minicursos e oficinas. 
 

 
2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DE PROPOSTA 
MINICURSO/OFICINA 
 
O docente, no ato da submissão da proposta minicurso/oficina, deverá clicar na aba  
“Minicurso/Oficina”. Escolher uma das opções: “Meus Minicursos” ou “Minhas Oficinas”.  
Depois clicar em “Cadastrar Minicurso” ou “Cadastrar Oficina”, de acordo com a opção 
escolhida no passo anterior. Em seguida, preencha os dados relacionados ao trabalho indicando 
os seguintes itens: 

 
1. Titulo; 
2. Docente responsável; 
3. Ministrante 2; 
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4. Ministrante 3; 
5. Local – o docente deverá escolher o local onde será realizado o minicurso ou a oficina 

(Fortaleza, Quixadá ou Iguatu) 
6. Horário – o docente deverá escolher data e horário que deseja realizar seu minicurso ou 

sua oficina, de acordo com os horários disponibilizados pelo local escolhido. 
7. Utiliza equipamento Multimídia – caso o docente necessite do kit multimídia 

disponibilizado pela organização da XXII Semana Universitária, deve clicar no 
quadradinho;  

8. Quantidade de vagas; 
9. Observação – espaço destinado para docente colocar alguma solicitação específica 

relevante ao desenvolvimento do minicurso ou oficina, no que se refere ao uso de 
laboratórios ou salas específicas, dentre outros; 

10. Resumo (entre 150 e 200 palavras): O resumo deve ser escrito em um único parágrafo,  
com alinhamento justificado e sem recuo de parágrafo. O texto deve conter uma breve 
introdução sobre o tema, deve explicitar o(s) objetivo(s), a metodologia e a descrição das 
atividades que serão desenvolvidas que servirão de base para discussão ao longo do 
minicurso ou da oficina; 

11.  Após o preenchimento dos dados, realizar o envio do trabalho clicando na aba 
“Atualizar”. 

 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MINICURS O E OFICINAS 
 
As propostas de minicurso e oficinas inscritas passarão por avaliação de três pareceristas 
designados pelo Comitê Científico da XXII Semana Universitária. A proposta recebida que não 
houver indicação do docente responsável será automaticamente eliminada do processo de 
avaliação. As propostas de minicurso e oficinas serão classificadas em aprovados ou não 
aprovados.  
 
Serão avaliados os seguintes critérios:  
 

a) Apresentar clareza nos objetivos que serão realizados na atividade; 
b) Descrever de forma clara as etapas de realização e a proposta formativa que fundamenta a 

realização do minicurso e oficina; 
c) Contribuição da realização do minicurso e oficina para a formação acadêmica e crítico-

reflexiva dos participantes; 
d) Docente da UECE; 
e) Proposta seja relacionada a projetos desenvolvidos no âmbito da UECE; 
f) Docente de outras instituições. 


