III ENCONTRO DE ESTÁGIOS

EDITAL Nº 01/2020- Agência de Estágios/PREX /UFC

A Coordenadoria da Agência de Estágios, junto à Pró-Reitoria de Extensão
da Universidade Federal do Ceará (PREX/UFC), tornam pública a abertura
das inscrições para a participação de avaliadores no III ENCONTRO DE
ESTÁGIOS.
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Evento integrante dos Encontros Universitários da Universidade Federal
do Ceará, o Encontro de Estágios ocorrerá entre os dias 01 e 03 de abril de
2020, no campus do Pici, buscando divulgar iniciativas e atividades dos
estudantes, estes que, com a orientação de seus professores, atuam nos
mais diversos campos de estágio.
Em sua terceira edição, o Encontro de Estágios tem o objetivo de
promover a troca de experiências quanto aos estágios realizados pelos
alunos dos cursos de graduação da UFC nas empresas e instituições
conveniadas. Por meio das apresentações, a comunidade acadêmica

poderá conhecer alguns dos programas de estágio existentes, as
atividades desenvolvidas e as contribuições para o aprendizado prático
dos estudantes.

2. INSCRIÇÃO COMO AVALIADOR (A)
Poderão atuar como avaliadores docentes e técnicos de nível superior
da Universidade Federal do Ceará, além de estudantes regularmente
matriculados nos programas de mestrado e de doutorado da UFC.
As inscrições para avaliação dos trabalhos do III Encontro de Estágios
ocorrerão entre os dias 10 e 21 de fevereiro de 2020 e poderão ser
realizadas por meio do formulário disponível no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZGqsjt7CqdvSL_
FUQ1QGhIcN__vlaf7fNr6w8vk8XRFmnw/viewform
Além do preenchimento do formulário, os alunos de mestrado ou de
doutorado da UFC deverão também remeter, ainda no período da
inscrição,
declaração
de
matrícula
para
o
e-mail
encontrodeestagios@gmail.com.
Os interessados deverão selecionar, no mínimo, 3 (três) sessões de
apresentações para as quais têm disponibilidade, essas que estão
organizadas conforme o cronograma abaixo:
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Dia 01 (quarta) - 14h às 16h (TARDE) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 02 (quinta) - 08h às 10h (MANHÃ) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 02 (quinta) - 08h às 10h (MANHÃ) » PÔSTER
Dia 02 (quinta) - 10h às 12h (MANHÃ) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 02 (quinta) - 10h às 12h (MANHÃ) » PÔSTER
Dia 02 (quinta) - 14h às 16h (TARDE) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 02 (quinta) - 14h às 16h (TARDE) » PÔSTER
Dia 02 (quinta) - 16h às 18h (TARDE) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 02 (quinta) - 16h às 18h (TARDE) » PÔSTER
Dia 03 (sexta) - 08h às 10h (MANHÃ) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 03 (sexta) - 08h às 10h (MANHÃ) » PÔSTER
Dia 03 (sexta) - 10h às 12h (MANHÃ) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 03 (sexta) - 10h às 12h (MANHÃ) » PÔSTER
Dia 03 (sexta) - 14h às 16h (TARDE) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 03 (sexta) - 14h às 16h (TARDE) » PÔSTER
Dia 03 (sexta) - 16h às 18h (TARDE) » APRESENTAÇÃO ORAL
Dia 03 (sexta) - 16h às 18h (TARDE) » PÔSTER

Os avaliadores serão selecionados conforme a disponibilidade
informada no momento da inscrição e as necessidades do evento,
respeitada ainda a ordem de inscrição.
Após selecionados, os avaliadores serão comunicados por meio do
endereço de e-mail informado no formulário de inscrição, quando deverão
confirmar a disponibilidade.

3. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
A Coordenadoria da Agência de Estágios da UFC expedirá Certificado de
Participação para os avaliadores que atuarem regularmente nas sessões
para as quais foram selecionados.
Os certificados serão remetidos através do e-mail informado no
formulário de inscrição num prazo de até 30 (trinta) dias após o
encerramento do evento.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os avaliadores deverão chegar com 15 (quinze) minutos de
antecedência do horário previsto para o início da sessão e se apresentar à
Equipe Organizadora na sala de apoio do evento.
Considerando a imprescindibilidade dos avaliadores para o sucesso do
evento, a Comissão Organizadora do III Encontro de Estágios, solicita que
qualquer fato que venha a impossibilitar a participação do avaliador
selecionado seja imediatamente comunicado através do e-mail
encontrodeestagios@gmail.com.
Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão
decididos pela Comissão Organizadora do III Encontro de Estágios da UFC.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.

Coordenador da Comissão Organizadora do III Encontro de Estágios
da UFC

