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XXIV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE 
 

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

I. O processo de inscrição de propostas de minicursos ou oficinas a XXIV Semana Universitária da 
UECE será realizado somente de forma online (https://semana.universitaria.uece.br), no período 
de 02/09 a 15/09/2019; 

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 da UECE. 

Importante: os discentes podem participar de minicurso e de oficina como ministrantes; 
IV. Para enviar uma proposta, o docente e os ministrantes devem estar previamente cadastrados no 

site do evento; 
V. Cada docente poderá inscrever, como autor principal, no máximo 02 (duas) propostas de 

minicurso, ou 01 (uma) proposta de minicurso e outra de oficina, desde que não haja conflito de 
horário. 

VI. Os minicursos a serem ofertados devem ser propostos com um mínimo de 30 (trinta) vagas e 
oficinas com um mínimo de 15 (quinze) vagas, caso contrário serão desconsiderados;  

VII. Os minicursos com número de participantes confirmados inferior a 10 (dez) e oficinas com 
número de participantes inferior a 5 (cinco) poderão ser cancelados, a critério da comissão; 

VIII. Não serão aceitas propostas de minicursos e oficinas fora do campus da UECE, e as atividades 
teóricas e práticas deverão ser somente na modalidade presencial;  

IX. Os minicursos e as oficinas terão no máximo 03 (três) ministrantes, incluindo o docente 
responsável. 

X. O docente que não ministrar minicurso ou oficina aprovado pela comissão da XXIV Semana 
Universitária, sem justificativa plausível, ficará impedido de enviar proposta na próxima edição 
da Semana Universitária; 

XI. 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  

Minicurso 22, 23 e 24 13 h 30 às 17 h 30  12 horas 
22,23 e 24 18 h 30 às 21 h 30 9 horas 

Oficina 23 e 24 13 h 30 às 17 h 30 8 horas 
 

 
Local: Iguatu 
 

MODALIDADE DIAS 
(outubro) 

HORÁRIO CARGA HORÁRIA  

Minicurso 22, 23 e 24 8 h às 12 h 12 horas 
Oficina 23 e 24 18 h 30 às 21 h 30 6 horas 
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Local: Quixadá  
 

MODALIDADE DIAS 
(outubro) 

HORÁRIO CARGA 
HORÁRIA  

Minicurso  21 8 h às 11 e 14 h às 17 h 6 horas 
21 e 22 18 h às 21 h  6 horas 
23 e 24  23: 18 h às 20 h e 24: 18 h às 22 6 horas 

Oficina 21  13 h 30 às 17 h 30 4 horas 
21 18 h 30 às 21 h 30 4 horas 
22 8 h às 12h 4 horas 
22 13 h 30 às 17 h 30 4 horas 
24 18 h 30 às 21 h 30 4 horas 

 
XII. A seleção de minicursos e oficinas será realizada no período de 16/09 a 23/09/2019 e a sua 

respectiva alocação nos dias 23/09 a 25/09/2019;  
XIII. Os certificados de minicursos e oficinas serão gerados com base nos dados fornecidos no ato do 

cadastramento das propostas. 
Importante: 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  semana.universitaria@uece.br 

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

XV. Não haverá prorrogação de prazos de envio de propostas de minicursos e de oficinas. 
 
2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE 
MINICURSO/OFICINA 
 
O docente, no ato da submissão da proposta de 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 do Minicurso ou Oficina;  
2. Docente responsável; 
3. Ministrante 1; 
4. Ministrante 2:  
5. Quantidade de vagas (mínimo 30 (trinta) para minicursos e 15 (quinze) para oficinas) 
6. Escolher a localidade: Campus (Fortaleza, Quixadá ou Iguatu) 
7. Dia 1 -  Sala: (Escolher a Sala de Aula ou Laboratório Especializado do Professor)  
    Dia 2  - Sala: (Escolher a Sala de Aula ou Laboratório Especializado do Professor)  
    Dia 3  - Sala: (Escolher a Sala de Aula ou Laboratório Especializado do Professor)  
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8. Caso o docente necessite de notebook+data show ou somente data show deve assinalar no campo de 
Reserva de Equipamento multimídia os dias que precisará dos equipamentos. 
 

OBS: A Semana Universitária dispõe de um número limitado de kits para oferta de minicursos e 
de oficinas, e estes serão utilizados exclusivamente nos BLOCOS I, J, K e L. Caso o docente deseje 
ministrar um minicurso ou oficina em outro local deve providenciar por conta própria os recursos 
multimídias.  
 

9. Horário – O docente deverá escolher data e horário que deseja realizar seu minicurso ou sua oficina, 
de acordo com as opções de horário disponibilizadas em cada cidade. 

10. Descrição da Atividade (entre 150 e 200 palavras): A proposta da atividade deve ser escrita 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 e que servirão de base para discussão ao longo do minicurso ou 
da oficina; 

11. Campo Observação: Acrescentar se a proposta do minicurso ou da oficina está vinculada a algum 
Projeto de Pesquisa ou de Extensão institucionalizado na UECE; 

12. Após o preenchimento dos dados, realizar o envio do trabalho clicando na aba “Atualizar”. 
Importante: Apenas após a atualização da página a proposta terá sido efetivamente submetida. 

 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE MINICURSOS E DE OFICINAS 

 
As propostas de minicursos e oficinas inscritas passarão por avaliação de 03 (três) pareceristas 
designados pelo Comitê Científico da XXIV Semana Universitária. A proposta de minicurso/oficina que 
não tiver um docente responsável como ministrante será automaticamente eliminada do processo de 
avaliação. As propostas de minicurso e oficinas serão classificadas em aprovadas ou não aprovadas.  
Serão avaliados os seguintes critérios, conforme Tabela 1:  
 

Quadro 1 - Critérios de avaliação de propostas de minicursos e oficinas 
 
 
4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS 
 
As propostas avaliadas e selecionadas pela comissão serão classificadas em ordem decrescente de 
pontuação, conforme critérios estabelecidos no Quadro 1. Os docentes terão acesso ao resultado, a partir 
do dia 23/09/2019, na página da XXIV Semana Universitária (https://semana.universitaria.uece.br). 
Caso sua proposta tenha sido recusada, o docente pode mandar email para semana.universitaria@uece.br 
para eventuais esclarecimentos.  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS PESO 
3.1 Clareza nos objetivos  2,5 
3.2 Descrição detalhada da proposta para a realização do minicurso e/ou oficina 2,5 
3.3 Contribuição para a formação acadêmica e crítico-reflexivo dos participantes 2,5 
3.4 Vinculação da proposta com os projetos institucionalizados na UECE 2,5 
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Fortaleza, 05 de agosto de 2019. 


