
EDITAL 01/2017 - PROEPE - Semana Universitária UNIFIMES 2017 

TEMA: “A Matemática está em Tudo” 

 

A Pró-Reitora de Ensino, de Pesquisa e de Extensão do Centro 

Universitário de Mineiros - UNIFIMES torna pública a realização da XII 

Semana Universitária e XI Encontro de Iniciação Científica da 

UNIFIMES - 2017, com o tema “A Matemática está em Tudo”, sob a 

coordenação das Diretorias de Ensino, de Pesquisa, de Pós-

Graduação, de Extensão, Assuntos Comunitários, Estudantis e 

Culturais e Coordenações de Cursos da UNIFIMES. 

 

1 OBJETIVO  

Convidar a comunidade universitária da UNIFIMES para apresentar propostas de atividades a 

serem incluídas na programação da XII Semana Universitária e XI Encontro de Iniciação Cientifica 

da UNIFIMES para o ano de 2017 que comporão projeto a ser enviado a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás e outros programas de fomento (Chamada Pública n. 02/2017 

FAPEG – Realização de Eventos – envio propostas até 10/07/2017). O Evento tem como 

prioridade a divulgação da produção acadêmica e promoção do diálogo e a troca de 

conhecimentos com a comunidade de Mineiros - GO e região.  

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Promover reflexão sobre a ciência, tecnologia e inovação nos campos em que se conectam ao 

ensino, a pesquisa, a extensão e a ação comunitária;  

2.2 Promover a interação com ações e atividades culturais;  

2.3 Promover a aproximação entre os estudantes do ensino médio de Mineiros e região e a 

UNIFIMES como estratégia de estímulo ao ensino superior;  

2.4 Promover a visibilidade dos projetos e programas na área de extensão, ensino, pesquisa e ação 

comunitária, visando o fortalecimento dos vínculos com a sociedade atual. 

 

3 PÚBLICO DE INTERESSE E DATA DE REALIZAÇÃO 

Poderão submeter propostas de atividades professores e servidores técnico-administrativos. A XII 

Semana Universitária e XI Encontro de Iniciação Cientifica da UNIFIMES - 2017, será realizada no 

período de 18 a 21 de outubro de 2017, conforme calendário acadêmico. 

 



4 CRONOGRAMA 

Publicação Edital 17/05/2017 

Inscrições das propostas de atividades 17/05/2017 a 17/06/2017 

Divulgação das propostas que comporão a programação 26/06/2017 

Submissão da proposta à FAPEG – Chamada Pública 02/2017 10/07/2017 

Inscrições de público 19/09/2017 a 17/10/2017 

Abertura oficial da semana 18/10/2017 

Encerramento oficial da semana 21/10/2017 

 

 

5 INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

5.1 As inscrições de propostas de atividades deverão ser feitas na coordenação de cada curso até a 

data estabelecida no item 4 deste Edital em formulário específico para proposta de eventos de 

extensão e cultura disponível no Anexo 1. 

5.2 As atividades aprovadas deverão ser realizadas no período de 18 a 21 de outubro de 2017 sob 

a coordenação de professores e/ou servidores técnico-administrativos. 

5.2.1. Membros externos poderão compor as equipes executoras das atividades propostas.  

5.3 As propostas serão submetidas à apreciação do NDE de cada curso e repassada a Comissão 

Organizadora, a proposta que englobar mais de um curso deverá ser apreciada pelos NDE’S 

respectivos. 

5.4 As atividades propostas serão inscritas nas seguintes modalidades:  

a. minicurso: entre 4h e 8h de duração;  

b. curso: a partir de 8h de duração;  

c. oficina: entre 4h e 8 h de duração;  

d. exposição;  

e. feira;  

f. fórum;  

g. mostra;  

h. seminário;  

i. conferência;  

j. palestra;  

k. mesa redonda; 

l. outro. 



 

5.5 A Mostra das Profissões acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro nas salas de aula do Bloco Dr. 

Carlos Pereira Domingues. A definição da sala por curso será feita por sorteio e fica facultado aos 

cursos dividirem o mesmo espaço. 

5.6 Orientações quanto às inscrições de atividades poderão ser obtidas junto à Comissão 

organizadora, pelo e-mail: semana@fimes.edu.br, ou pelos telefones: (64) 3672-5153. 

 

6 DAS RESERVAS DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS  

6.1 Os proponentes das atividades deverão priorizar a utilização dos espaços de seus cursos. 

6.2 As atividades deverão ser desenvolvidas em espaços adequados à modalidade oferecida, de 

modo a garantir maior acessibilidade e visibilidade. 

6.3 A comunicação e a sinalização, para o público, da alteração do local e ou horário da atividade é 

de responsabilidade do coordenador da atividade.  

6.4 A reserva de equipamentos e materiais necessários para a execução das atividades serão de 

responsabilidade do proponente junto ao departamento responsável pelas reservas. 

 

7 DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS  

7.1 Caberá ao coordenador de cada atividade:  

I- Inscrever sua atividade responsabilizando-se pelo suporte técnico e descrevendo os custos 

necessários, conforme formulário disponível anexo. 

II- Submeter a proposta devidamente preenchida à aprovação prévia do NDE do Curso.  

III- Acompanhar o parecer de deferimento ou indeferimento de sua proposta, com o coordenador 

de curso, de acordo com os prazos estabelecidos nos termos do item 4 deste Edital.  

IV- Divulgar a sua atividade obedecendo à identidade visual (marca, cores, fonte) oficial da 

Semana e da UNIFIMES.  

V- Cumprir com as exigências para a certificação de equipe executora e público, conforme o item 9 

deste edital.  

VI- Informar à Comissão Organizadora, as mudanças de local e horário de realização das atividades 

com antecedência mínima de 20 dias da abertura da Semana Universitária. 

 

7.2 Da constituição e Função da Comissão Organizadora:  

7.2.1  A Comissão Organizadora será constituída das seguintes comissões: Coordenação Geral, 

Comitê Consultivo, Secretaria Executiva/Comissão de Recepção, Cerimonial, Comunicação e 



Divulgação, Comissão Técnico Científica/Comitê Editorial, Comissão de Cultura, Comissão “Mostra 

das Profissões”, Comissão de Logística e Infraestrutura, Comissão Inscrições e Certificados,  

Comissão de Avaliação , Comissão Atividades Servidores, Comissão Atividades Professores, 

Comissão Olimpíadas UNIFIMES e Comissão Financeira. 

7.2.2. À comissão organizadora compete: 

I- Dar subsídio aos coordenadores das atividades, por intermédio do Coordenador de Curso, 

quanto às orientações e informações sobre as inscrições de propostas e a realização dos eventos.  

II- Formular a programação temática da Semana Universitária, composta por conferências, 

oficinas, exposições entre outras modalidades; 

III- Organizar de modo integrado as atividades permanentes de cada Diretoria de acordo com suas 

ênfases acadêmicas e os programas e projetos institucionais; 

IV- Sistematizar e publicar a programação geral da Semana Universitária da UNIFIMES – 2017, no 

site www.semana.unifimes.edu.br e promover ampla divulgação junto à comunidade acadêmica e 

à comunidade externa;  

V- Efetuar a sinalização das unidades facilitando o acesso aos locais de realização das atividades.  

VI- Providenciar a certificação ao público inscrito, mediante entrega da documentação 

comprobatória de participação, conforme item 9 deste edital.  

VII- Elaborar o Edital da Semana Universitária da UNIFIMES – 2017.  

VIII- Analisar as propostas de atividades para compor a programação da Semana Universitária da 

UNIFIMES – 2017.  

IX- Emitir o parecer final de deferimento ou indeferimento das propostas;  

X- Elaborar relatório sobre o processo de avaliação das propostas inscritas; 

XI- Gerir o sistema de inscrições de atividades e de público, e  

XII- Receber e controlar as demandas encaminhadas via endereço eletrônico da Semana 

semana@fimes.edu.br.  

 

8 DA INSCRIÇÃO DE PÚBLICO  

8.1 As inscrições, pelo público, nas atividades da programação da Semana Universitária da 

UNIFIMES 2017 deverão ser realizadas de 19/09/2017 a 17/10/2017, no site 

www.semana.unifimes.edu.br, acessível no menu lateral do portal da UNIFIMES.  

8.1.1 Serão permitidas inscrições de público, no local de realização da atividade, desde que haja 

vaga e anuência do coordenador da atividade. Nesse caso, o coordenador deverá encaminhar as 

inscrições realizadas para comissão de inscrição e certificados. 



8.2 Orientações quanto às inscrições de público poderão ser obtidas junto à Comissão de inscrição 

e certificados pelo e-mail semana@unifimes.edu.br. 

 

9 DA CERTIFICAÇÃO  

9.1 Serão emitidos certificados para:  

I - Membros da equipe de execução da atividade.  

II - Participantes de minicurso, cursos, oficinas e demais atividades.  

III – Palestrantes e Conferencistas. 

9.2 No prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento da Semana Universitária da UNIFIMES 

2017, cada coordenador de atividade deverá encaminhar a Comissão de inscrições e certificados 

(DEINFO) a frequência dos participantes, a nominada da equipe organizadora da atividade com as 

respectivas cargas horárias. 

 

10 DA PUBLICAÇÃO DOS ANAIS  

10. Para fins de publicação dos Anais, os trabalhos científicos serão avaliados pela Comissão 

Técnico-Científica/Comitê Editorial conforme Edital de submissão de trabalho que estará 

disponível no site: www.semana.unifimes.edu.br. Os Anais serão publicados na versão online com 

o número do ISSN da versão CD. 

 

11 DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 As propostas com preenchimento incompleto e que não atendam aos dispositivos deste 

Edital serão indeferidas pela Comissão Organizadora.  

11.2 Informações gerais podem ser obtidas junto a Comissão Organizadora e balcão de 

atendimento da Instituição pelo telefone (64) 3672-5153. 

11.3. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Coordenação Geral da Semana 

Universitária da UNIFIMES 2017. 

 

Mineiros - GO, 17 de maio de 2017. 

 

Marilaine de Sá Fernandes 

Pró Reitora de Ensino, de Pesquisa e de Extensão 

Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES 

  

http://www.semana.unifimes/


ANEXO 1 - ATIVIDADE PROPOSTA 

1 INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE: 
Título da Atividade: 
 

Nome do(a) palestrante: 
 

Curso proponente: 
 

Cursos envolvidos: 

A atividade é aberta à comunidade externa? (    ) sim      (    ) não 
 

Professor Coordenador: 
 

Professores Colaboradores: 
 

Alunos coordenadores ou turma: 
 

Número de vagas: 

Sugestão de local: 
 
 

Parceiros: 
 
 
 

2 DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NA ATIVIDADE (opcional): 
 
 
 
 
 
 

3 ORÇAMENTO DOS RECURSOS SOLICITADOS: 
Discriminação dos recursos que serão utilizados para implantação da atividade identificando as 
responsabilidades da UNIFIMES. 

Descrição Detalhada do Material ou Serviço Qtde. Valor 
Unitário (R$) 

Valor Total 
(R$) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL   



4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
 

 
HORA 

DIA 

18/10/17 
Quarta 

19/10/17 
Quinta 

20/10/17 
Sexta 

21/10/17 
Sábado 

M
an

h
ã 

07h30 -
11h00 

- MOPS* 

- MOPS* 
 

- IV Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

 
- XI Encontro Iniciação 

Científica 
 

- Mostra das Profissões 2017 
 

- Atividades Culturais 
(sugestão) 

- MOPS* 
 

- IV Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

 
- Mostra das Profissões 2017 

 
- Atividades Culturais 

(sugestão) 

- MOPS* 
 

- Atividades Culturais 

(sugestão) 

Ta
rd

e 13h30 - 
17h00 

- MOPS* 

- MOPS* 
 

- IV Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

 
- XI Encontro Iniciação 

Científica 
 

- Mostra das Profissões 2017 
 

- Atividades Culturais 
(sugestão) 

- MOPS* 
 

- IV Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

 
- Mostra das Profissões 2017 

 
- Atividades Culturais 

(sugestão) 

- MOPS* 
 

- Atividades Culturais 

(sugestão) 

N
o

it
e

 

19h00 - 
22h30 

- Abertura oficial - XII 
Semana Universitária 

 
- XI Encontro Iniciação 

Científica 
 

- Atividades Culturais 
 

- MOPS* 
 

- IV Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

 
- XI Encontro Iniciação 

Científica 
 

- Mostra das Profissões 2017 
 

- Atividades Culturais 
(sugestão) 

- MOPS* 
 

- IV Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

 
- Mostra das Profissões 2017 

 
- Atividades Culturais 

(sugestão) 

 

 

- 

 

*MOPS (Minicursos, Oficinas, Palestras, Seminários)  

 

 

5 OBSERVAÇÃO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


