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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS - VI SAEQA 2018 

 
1.DISPOSIÇÕES GERAIS 
A comissão organizadora da sexta Semana Acadêmica da Escola de Química e            
Alimentos - VI SAEQA, torna pública a abertura de inscrições para a submissão de              
oficinas a serem ministradas durante a VI SAEQA, que tem como objetivo oferecer             
aos acadêmicos da Escola de Química e Alimentos - EQA, conhecimento prático e             
formativo englobando as áreas de licenciatura, de química e das engenharias. As            
oficinas acontecerão na manhã do dia 18/09/2018 com locais a serem confirmados. 
 
2.INSCRIÇÕES 
A submissão de propostas para as oficinas será feita exclusivamente através do            
Sistema de Inscrições da FURG - SINSC, do dia 6 de julho de 2018 ao dia 10 de                  
agosto de 2018, contendo as seguintes informações e obedecendo às seguintes           
disposições: 

● O tempo de duração da oficina, não podendo ultrapassar 3 horas e 30             
minutos. 

● A proposta não poderá ultrapassar uma página e deverá conter título,           
ministrantes, palavras-chave, as etapas ou atividades a serem desenvolvidas         
durante o espaço, objetivos principais e a justificativa da submissão da           
proposta; indicar também o número máximo de participantes, sendo 20 o           
número mínimo; 

● Especificidades do local de realização da oficina e necessidade de materiais           
(EX: multimídia, papel pardo, canetas), assim como, deve ser indicado caso o            
proponente deseje que a oficina seja realizada em algum lugar específico. 

● Os ministrantes devem informar nome completo, telefone, CPF, documento         
de identidade e email. Não há restrições quanto ao número de ministrantes. 

 
3.HOMOLOGAÇÃO 
A homologação será feita pela comissão organizadora da sexta Semana Acadêmica           
da Escola de Química e Alimentos até o dia 17/08 através da análise das propostas               
submetidas. 
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4.CRONOGRAMA 

Período de Inscrições 16/07 a 10/08  

Análise das propostas 11/08 a 16/08 

Homologação das propostas 17/08 

IV SAEQA 17/09 a 19/09 
 


