CHAMADA - SELEÇÃO DE EXPOSITORES DE PROJETOS PARA A MOSTRA DA
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UFVJM - DIAMANTINA
A Comissão Organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2018 de Diamantina
(SNTC-2018) torna público que estão abertas inscrições para seleção de Expositores de Projetos
na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018 (SNCT-2018).
Para 2018 o tema nacionalmente escolhido foi: “Ciência para a Redução das Desigualdades”. O
tema está relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pelas
Nações Unidas, especificamente o de número 10 – Redução das Desigualdades.
O objetivo é promover o contato de pessoas (crianças, jovens e adultos) de Diamantina e região
com o conhecimento científico a fim de despertar e/ou ampliar o interesse pela ciência, tecnologia
e inovação.
O evento acontecerá entre os dias 05 a 09 de novembro de 2018 na Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Os interessados em expor projetos deverão inscrever a
proposta para uma seleção que irá considerar a temática do evento.
I - DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 1º - O expositor dos projetos da SNCT-2018 de Diamantina participará do evento a ser
realizado no Campus I da UFVJM, espaço JK, com os seguintes dias e horários:
Atividade

Data

Horário

Montagem da exposição de todos os projetos

05/11/2018

08:00 as 10:00

05/11/2018

13:00 às 18:00

06, 07 e 08/11/2018

08:00 às 12:00 e
13:00 às 18:00

09/11/2018

08:00 às 12:00

09/11/2018

12:30 as 14:00

Exposição dos projetos para visitação

Desmontagem da exposição dos projetos e
recolhimento do material

Cada expositor é responsável pela montagem, desmontagem e a guarda dos seus projetos, a
comissão não se responsabilizará por materiais dos expositores.
II - DAS INSCRIÇÕES
Art. 2º - A inscrição para o processo de seleção de expositor é gratuita e a participação no evento
será voluntária.

Art. 3º - Poderão inscrever-se para o processo de seleção, expositores:
a) que possuam projetos registrados em uma ou mais pró-reitorias: de Extensão; de Pesquisa; e
de Graduação da UFVJM; órgãos semelhantes no IFNMG e na UAITEC e outras Instituições que
tenham interesse;
b) que dispuserem de horários compatíveis para participação da exposição de projetos como
exposto no Art. 1º;
c) que tiverem prioritariamente alguma relação com o tema do evento “Ciência para a Redução
das Desigualdades”
Art. 4º - As inscrições deverão ser realizadas no período 03 a 24 de outubro de 2018 através do
preenchimento e envio completo e correto do formulário eletrônico disponível no link:
https://goo.gl/forms/4Nqkcosr7cfekobn1
III - DA SELEÇÃO
Art. 5º A seleção das propostas, objeto desse edital, terá como base os dados preenchimento do
formulário indicado no Art. 4º e será realizada pela comissão organizadora do evento que irá
considerar:
a) relação da proposta com o tema da 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;
b) a disponibilidade de espaços e locais para realizar as exposições;
c) potencial de interação com o público fazendo com que o mesmo participe ativamente da
exposição.
IV - DO RESULTADO
Art. 6º - Os expositores selecionados para participação na mostra da SNCT- 2018 serão
divulgados no site da UFVJM (http://www.ufvjm.edu.br) a partir de 26/10/2018.
a) todos os expositores selecionados serão convidados pela equipe de coordenadores da SNCT2018, a participarem de uma reunião instrutiva antes do evento.
V - DA CERTIFICAÇÃO
Art. 7º - A participação na mostra de projetos na SNCT será certificada individualmente, via
PROEXC, com carga horária correspondente aos dias e horas de participação efetiva no evento,
comprovada com assinatura nas listas de Presença.
VI - TERMO DE COMPROMISSO

Art. 9º - Os expositores aprovados no processo de seleção deverão preencher e assinar o Termo
de Compromisso da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia-2018 (ANEXO 1)
a) O Termo de Compromisso, devidamente preenchido e assinado, deverá ser entregue na
primeira reunião convocada pela Comissão Organizadora do evento.
VII - DOS CASOS OMISSOS
Art. 10º- A Comissão Organizadora da SNCT-2018 reserva-se o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas na presente Chamado.
Diamantina, 02 de setembro de 2018.

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DE
EXPOSITOR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 2018
Eu, ________________________________________________________, coordenador(a)
do projeto ___________________________________________, registrado na ( ) Proexc ( )
Prograd ( ) PRPPG ( ) órgão equivalente_________________________________________
da

instituição

(

)

UFVJM

(

)

IFNMG

(

)

UaiTec,

(

)

Outras___________________________mediante aprovação em processo de seleção para o
evento Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2018, assumo o compromisso de
participar da mostra de projetos nos dias e horários presentes na Art. 1º da presebte
chamada. Além disso, me comprometo em:
1)organizar a mostra do projeto que coordeno
2) respeitar a minha área de exposição pré definida pela comissão
2) organizar o rodízio, se necessário for, dos membros da equipe durante a exposição;
3) assumir toda a responsabilidade pela guarda e proteção de meu material de exposição;
4) comprometo-me a zelar pelo espaço e pela limpeza do local.
Minha equipe é formada por:
Membro______________________________________Função:_______________________
Membro______________________________________Função:_______________________
Membro______________________________________Função:_______________________
Membro______________________________________Função:_______________________
Membro______________________________________Função:_______________________
Membro______________________________________Função:_______________________
Diamantina, ____ de outubro de 2018.

_____________________________________________
ASSINATURA DO EXPOSITOR

