ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS DA UFC 2020
EDITAL Nº 01/2021-PREX/UFC
A Pró-Reitora de Extensão, da Universidade Federal do Ceará - UFC, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, em consonância com a Portaria no 19/Prex/UFC, de
26 de novembro de 2020, torna pública a abertura de inscrições para vagas de
extensão voluntária, de caráter temporário, para apoio aos Encontros Universitários de
2020.
1. OBJETIVO
1.1. A extensão voluntária de Apoio aos Encontros Universitários 2020 tem como
objetivo oferecer suporte aos eventos que serão realizados no planejamento e na
execução das apresentações dos trabalhos com uso de tecnologias e recursos
digitais.

2. CARACTERÍSTICAS DA EXTENSÃO VOLUNTÁRIA
2.1. Os coordenadores dos EU2020 da UFC, dos mais diversos encontros dos campi
de Fortaleza, poderão contar com um suporte por meio da atuação de discentes
voluntários, no planejamento e na execução das apresentações remotas, que
utilizarão tecnologias e recursos digitais, durante o período de realização do evento
(de 10 a 12 de março de 2021).
2.2. A extensão voluntária ocorrerá em três formatos:
a) Treinamento com Manual da Plataforma de Apresentação dos EU2020.
b) Treinamento para receber capacitação em criar, moderar salas virtuais com
liberação de acesso no período de realização, conhecer planilhas de frequências
e de contatos dos coordenadores das sessões e procedimentos a serem
efetuados quando da ausência de integrantes (autores, avaliadores e
orientadores).
c) Reserva na realização dos EU2020 – atuação em um plantão de suporte,
devendo o(a) voluntário(a) estar disponível para o atendimento em dias e
horários previamente acordados.
2.3. Serão disponibilizadas até 150 (cento e cinquenta) vagas para os dois formatos da
Extensão Voluntária (grupo principal e grupo reserva), com carga horária de 6 (seis)
horas semanais, durante o período de treinamento e 8 (oito) horas diárias durante os
três dias de realização do evento.

2.4. O treinamento será direcionado a todas as vagas, e estas serão disponibilizadas
conforme o número de salas a ser divulgado na data da alocação dos trabalhos.
2.5. Os discentes voluntários inscritos, até o limite de vagas, participarão de Oficinas
de Capacitação para Planejamento, Moderação e Reserva das Apresentações
Remotas, ofertadas pela Comissão Executiva dos EU2020.
2.6. A primeira oficina geral será realizada uma vez por semana na segunda quinzena
de janeiro de 2021, no turno da tarde.
2.7. As demais oficinas serão realizadas duas vezes por semana no turno da tarde até
a data de realização do evento.
2.8. Nos dias de realização dos EU2020, de 10 a 12 de março de 2021, os voluntários
selecionados serão agrupados conforme o número de salas e reservas.

3. ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
3.1. Dentre as atividades a serem realizadas pelos extensionistas voluntários,
elencam-se:
a) Participação em todas as oficinas de capacitação constantes nos incisos 2.6, 2.7
e 2.8;
b) Apoio aos eventos para lidar com as tecnologias digitais;
c) Criação das salas de apresentação;
d) Moderação das salas com permissão de acesso, informação de tempo limite de
apresentação,
e) Apoio para questões de ordem operacional (gravação das apresentações,
controle de frequências de autores, orientadores e avaliadores, contato com os
coordenadores das salas virtuais nos dias de realização do evento).

4. PERFIL E REQUISITOS DA EXTENSÃO VOLUNTÁRIA
4.1. O(A) voluntário(a) deve ser discente dos cursos dos campi de Fortaleza da UFC,
com matrícula ativa.

4.2. São requisitos essenciais para participação da extensão voluntária:
a) Possuir acesso à internet;
b) Dispor de dispositivo eletrônico, como computador, celular ou tablet para acesso
e comunicação;
c) Possuir conhecimento e habilidades de uso de ferramentas de comunicação (email, WhatsApp, Telegram etc);
d) Possuir conhecimento dos softwares do pacote Office e/ou similares para
editoração de textos, softwares de apresentação e planilha eletrônica;
e) Dominar ferramentas para armazenamento em nuvens;
f) Ter disponibilidade para aprender o uso de plataformas para publicação, edição e
acompanhamento de apresentações remotas (ex: Google Classroom, SIGAA,
Solar), instalação dessas ferramentas em seu próprio equipamento e oferecer
“suporte remoto” aos eventos, quando estiver no plantão de atendimento;
g) Ter disponibilidade, no período dos EU2020 (10 a 12 de março de 2021), nos
turnos da manhã, tarde e noite para realizar as atividades de extensão
voluntária.

5. INSCRIÇÕES
5.1. Os discentes interessados em concorrer às 150 (cento e cinquenta) vagas,
dispostas no item 2.2, devem se inscrever por meio do formulário eletrônico constante
no link www.prex.ufc.br/pt/eu2020-selecaovoluntariosfortaleza, no período de 11 a
18 de janeiro de 2021.
5.2. O resultado será divulgado no dia 25 de janeiro de 2021, no sítio eletrônico da
Pró-Reitoria de Extensão.

6. CERTIFICAÇÃO
6.1. Finalizado o período dos EU 2020, serão emitidos certificados de participação na
atividade de extensão voluntária para todos os voluntários. Os certificados poderão ser
aproveitados no cômputo das horas para as Atividades Complementares.

7. ACOMPANHAMENTO
O acompanhamento da extensão voluntária, de apoio à realização dos EU2020, será
realizado pela Comissão Executiva dos Encontros Universitários 2020 - Pró-Reitoria
de Extensão.

8. CRONOGRAMA
Lançamento do Edital da Extensão Voluntária
para os EU2020
Inscrição dos discentes

8 de janeiro de 2021
11 a 18 de janeiro de 2021

Resultado dos voluntários selecionados
[www.prex.ufc.br]

25 de janeiro de 2021

Oficinas de Capacitação para Planejamento,
Moderação e Reserva das Apresentações
Remotas

27 de janeiro a
5 de março de 2021,
no turno da tarde

Encontros Universitários

10 a 12 de março de 2021

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
A Prex reserva-se ao direito de resolver os casos omissos, bem como as situações
não previstas neste Edital.

Fortaleza, 8 de janeiro de 2021.

PROFª. ELIZABETH DE FRANCESCO DAHER
Pró-Reitora de Extensão

