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1. DESCRIÇÃO 

 
O Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina 

– Udesc Ibirama consiste num evento de promoção das atividades da Universidade na sua 
região de atuação por meio da exposição, em forma de estandes, dos seus projetos de ensino, 
pesquisa e extensão e dos cursos e outras oportunidades oferecidos pela instituição. 

 
 

2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 
Em 2018, o Sepex será realizado no dia 19/09 (dezenove de setembro), das 13h30 às 

21h, no Ginásio da Escola Gertrud Aichinger, localizada na Rua Imbuia, 150, Centro de 
Ibirama.  

O ginásio estará aberto para entrada da equipe de trabalho/expositores a partir das 
12h30 e para o público em geral a partir das 13h30.  

 
 

3. OBJETIVOS 
  

De forma ampla, pretende-se apresentar as ações de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas pela Udesc Ibirama e aproximá-la da comunidade. 
 De forma mais específica, pretende-se: 

 Expor, por meio de banner e outras formas mais atrativas, as ações desenvolvidas no 
ensino, pesquisa e extensão; 

 Avaliar os propósitos e resultados das ações de ensino, pesquisa e extensão através de 
três representantes de segmentos sociais para cada direção, que serão previamente 
convidados; 

 Divulgar os cursos oferecidos pela universidade, especialmente os da Udesc Ibirama, e 
apresentar as formas de ingresso (vestibular, SISU, aluno visitante); 

 Premiar as melhores ações de ensino, pesquisa e extensão (no caso do ensino, haverá 
premiação somente se mais de um projeto participar do evento); 

 Premiar a melhor nota no Vestibular dos ingressantes em 2018, de cada curso, que 
estejam frequentando as aulas. 
 
 

4. PREMIAÇÃO E CERTIFICADOS  
 

 As melhores ações de ensino, pesquisa e extensão serão premiadas com placas 
condecorativas para o coordenador geral e com medalhas para os coordenadores de 
projetos vinculados, para bolsistas e discentes voluntários; 

 Aos classificados em 2º e 3º lugar das ações de ensino, pesquisa e extensão também será 
entregue premiação através de medalhas para o(s) coordenador(es), para os bolsistas e 
discentes voluntários; 

 Os acadêmicos com melhor desempenho no Vestibular, entre os ingressantes em 2018 de 
cada curso, e que estejam frequentando as aulas, receberão medalha de destaque. 
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ATENÇÃO! 
 
Após o evento, serão emitidos certificados para os premiados, para os expositores e 

para os participantes da comunidade externa. Para acadêmicos que visitarem o evento não 
haverá certificação, pois ele será considerado dia letivo.  

A emissão dos certificados caberá às respectivas direções. À Direção de Extensão 
caberá, ainda, a emissão dos certificados para a comunidade externa.  

 
 

5. PÚBLICO 
 
O evento será aberto ao público em geral. Porém, alguns grupos serão convidados 

a participar:     
 

Público Externo:  
 Reitor e Pró-Reitores da Udesc; 
 Parceiros dos projetos; 
 Representantes de segmentos sociais relacionados ao ensino, pesquisa e extensão; 
 Avaliadores para as ações de ensino, pesquisa e extensão; 
 Público atendido pelos projetos; 
 Alunos do 7º ao 9º ano e do ensino médio de escolas da região. 

 
Público Interno: 
 Servidores e alunos da Udesc Ibirama; 
 Professores coordenadores dos projetos e os respectivos bolsistas serão convocados a 

participar; 
 A direção de ensino solicitará aos professores que liberem seus alunos do turno 

vespertino e noturno para o evento e o considerem como dia letivo. A lista de presença 
deverá ser impressa por turma pelo professor e ficará sob sua responsabilidade. Cada 
aluno deverá procurá-lo durante o Sepex para registrar sua presença. Será incluído o dia 
19/09 nos planos de ensino. No turno matutino mantém-se aula normal.   
 
 

6. COFFEE BREAK 
 
No turno vespertino será servida UMA refeição aos expositores dos estandes, equipe 

organizadora e avaliadores dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. A Comissão 
Organizadora ainda está definindo se a alimentação será fornecida em forma de lanche 
individual ou de coquetel (coffee break) e o melhor horário.  

 
 

7. INSCRIÇÕES PARA PROGRAMAS E PROJETOS 
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 A inscrição no evento é de inteira responsabilidade do coordenador do projeto, (de 
ensino, pesquisa ou extensão) e deverá ser realizada até dia 20 de agosto. Não serão 
aceitas inscrições após esta data; 

 Deverá ser efetuada on-line através dos seguintes links: 
Para ações de extensão: http://www.ceavi.udesc.br/?idFormulario=155 
Para ações de pesquisa: http://www.ceavi.udesc.br/?idFormulario=221  
Para ações de ensino: http://www.ceavi.udesc.br/?idFormulario=223  
Deverão constar somente os nomes dos bolsistas ou discentes voluntários que 
REALMENTE participarão como apresentadores no estande; 

 ATENÇÃO! No caso de uma ação de extensão, o coordenador do programa deverá 
decidir, juntamente com os coordenadores dos projetos, se desejam que ela seja avaliada 
como programa ou cada projeto isoladamente. No formulário de inscrição haverá um 
campo onde isto deverá ser informado. Essa decisão não interfere na escolha da 
quantidade de estandes. Por exemplo: a ação pode ser avaliada como programa, mas 
necessitar de dois estandes, devido ao volume do que o coordenador deseja expor. O 
contrário também pode acontecer: os projetos serem avaliados isoladamente, mas 
ficarem todos no mesmo estande. É importante que o coordenador avalie se terá equipe 
suficiente para montar o estande e trabalhar durante o evento em todos os estandes que 
escolher; 

 A inscrição será POR ESTANDE, ou seja, os coordenadores que possuem interesse em 
juntar seus projetos num mesmo estande deverão combinar entre si uma única inscrição. 
No formulário de inscrição haverá um campo onde serão colocados os nomes de cada 
projeto que ficará no estande; 

 Os estandes serão divididos como ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, só será 
permitido inscrever projetos da mesma área no mesmo estande. Por exemplo: não 
poderá ficar no mesmo estande um projeto de pesquisa com um de extensão, mas sim 
dois ou mais projetos de pesquisa ou dois ou mais projetos de extensão; 

 Caso o número final de estandes ultrapasse o licitado, a organização entrará em contato 
com os coordenadores para analisar a viabilidade de agrupar mais projetos no mesmo 
estande. 
 
 

8. AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A equipe organizadora enviou a todos os coordenadores de projetos uma enquete 
para definirmos se no Sepex 2018 seria realizada novamente a premiação dos melhores 
trabalhos. Nem todos responderam. Entre os que participaram, a maioria decidiu pela 
manutenção da avaliação e consequente premiação.  

Serão convidados três avaliadores específicos para as ações de ensino, para as ações 
de pesquisa e para as de extensão, que irão atribuir uma nota a cada um dos critérios 
abaixo, as quais resultarão na soma (ensino) ou média (extensão/pesquisa) para classificação 
final. Ressaltamos que os avaliadores serão diferentes para cada direção.  

Para diminuirmos a chance de empates, serão atribuídas notas com duas casas 
decimais para as ações de pesquisa e de extensão.  

Como critério de desempate para ensino, pesquisa e extensão será acrescida à média 
final dos projetos empatados 0,2 pontos por número de bolsistas e de discentes voluntários.  
 
 

http://www.ceavi.udesc.br/?idFormulario=155
http://www.ceavi.udesc.br/?idFormulario=221
http://www.ceavi.udesc.br/?idFormulario=223
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8.1. Critérios para as ações de Ensino  
 

Ao analisar o projeto de ensino, o avaliador observará se ele contempla os itens 
abaixo. Cada SIM valerá 20 pontos e cada NÃO -20 pontos: 
 As ações desenvolvidas são inovadoras de apoio didático-pedagógico quanto processo de 

ensino-aprendizagem? 
 O projeto visa aprofundar estudos do conteúdo programático da(s) disciplina(s) que 

complementem a formação acadêmica e atendam às necessidades do próprio curso de 
graduação?  

 As ações desenvolvem apoio às atividades de ensino que fortaleçam a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão? 

 Os recursos financeiros alocados no projeto visam financiar despesas de custeio e/ou de 
capital que sirvam para a melhoria qualitativa do ensino de graduação?  

 O projeto visa apoiar financeiramente a realização da formação continuada dos docentes 
da UDESC?  

 O projeto visa a estruturação de laboratórios de ensino voltados para novas metodologias 
em ambientes de aprendizagens coletivas ou do curso? 

 
 
8.2. Critérios para as ações de Pesquisa  
 

Os avaliadores atribuirão uma nota de 0 a 10 para cada um dos critérios:  
 Didática, domínio do tema e consistência nas respostas às perguntas; 
 Relevância e impacto social; 
 Estrutura e metodologia do trabalho; 
 Produto final (resultados) ou objetivos propostos para o caso de projetos que estão 

iniciando.  

 
 
8.3. Critérios para as ações de Extensão  
 

Os avaliadores atribuirão uma nota de 0 a 10 para cada um dos critérios:  
 Importância do projeto para a realidade de Ibirama e região; 
 Envolvimento com a comunidade externa; 
 Resultados alcançados conforme cronograma de execução; 
 Apresentação durante o Sepex. 
 
 

9. EQUIPE DE APRESENTAÇÃO  
 
Será de responsabilidade de cada coordenador de projeto organizar sua equipe de 

apresentação para que o estande, em nenhum momento, fique vazio durante todo o Sepex. 
A Comissão Organizadora não se responsabiliza caso algum projeto receba nota zero pelo 
avaliador devido à ausência de um apresentador.  
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10. RECURSOS MATERIAIS, LOGÍSTICA E MONTAGEM/DESMONTAGEM DOS 
ESTANDES 
 

10.1. Recursos Materiais: 
 

 Cabe à equipe organizadora (Direções) levar os materiais relacionados à decoração, 
higiene/limpeza e montagem do palco para abertura do evento; 

 Cabe a cada coordenador solicitar o empréstimo e posterior devolução de todos os 
materiais utilizados nos estandes. Os coordenadores deverão centralizar o pedido com o 
chefe de departamento do seu curso ATÉ DIA 13/09. No dia seguinte, cada chefe 
repassará ao e-mail dex.ceavi@udesc.br a lista completa das solicitações para que a 
Direção de Extensão encaminhe a cada setor responsável. Caberá a cada um desses 
setores o controle dos materiais emprestados; 

 A equipe organizadora não fará a devolução dos materiais solicitados em outros setores. 
Ou seja, ao final do evento cada coordenador e seus bolsistas ficarão responsáveis por 
recolher os materiais utilizados em seus estandes e providenciar sua devolução até o dia 
seguinte; 

 Confecção do banner: os coordenadores deverão enviar a arte de seu banner até dia 
30/06 para o e-mail lucas.moraes@udesc.br. O modelo de banner será enviado para 
todos os coordenadores.  [Atividade já realizada]  
 
 

10.2. Logística: 
 

 O transporte dos materiais a serem utilizados nos estandes será de responsabilidade dos 
coordenadores que deverão efetuar a reserva do veículo e motorista com o setor de 
transporte (Paulo Lima - Direção Administrativa); 

 No dia anterior ao evento, 18/09, das 15h às 22h, e no dia 19/09 das 8h às 10h, os 
veículos da Udesc estarão disponíveis para que os expositores façam a carga (Ceavi) e a 
descarga (ginásio do Gertrud) de todos os itens que serão necessários para a montagem 
do estande, sendo que alguém do projeto deverá auxiliar nesse processo e se 
responsabilizar por agrupar os materiais num único local, de escolha do coordenador, 
para facilitar o transporte; 

 Ao término do evento (dia 19 às 21h), os veículos da Udesc estarão disponíveis para que 
os expositores façam a carga (ginásio Gertrud) e a descarga (Ceavi) de todos os itens sob 
sua responsabilidade. Alguém do projeto, juntamente com o motorista, deverá se 
responsabilizar por deixar os materiais no local de origem. 
 
 

10.3. Montagem e desmontagem dos estandes: 
 

 Estrutura mínima: cada estande será de 09 metros quadrados (3x3m) 
e 2,20 metros de altura, terá iluminação própria, uma tomada 
tripolar (padrão novo, conforme imagem ao lado) de 220V, forração 
em carpete, uma mesa de 1,20m X 0,60m, duas cadeiras tipo 

mailto:dex.ceavi@udesc.br
mailto:lucas.moraes@udesc.br
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escritório simples e uma identificação frontal com o nome do programa ou projeto; 
 A montagem dos estandes por parte dos programas e projetos de ensino, pesquisa e 

extensão será realizada no dia 18/09 a partir das 15h até as 22h ou no dia 19/09 das 8h 
às 10h. Vale lembrar que os expositores que não possuírem seus estandes finalizados até 
às 10h do dia 19/09 serão penalizados e perderão pontos na avaliação final dos projetos 
(0,5 ponto da nota final); 

 Para não prejudicar a identificação dos estandes e a localização dos projetos pelos 
avaliadores, ninguém está autorizado a trocar a ordem dos estandes, salvo em caso de 
necessidade da Comissão Organizadora;  

 A desmontagem dos estandes é de responsabilidade dos coordenadores e bolsistas do 
projeto e deverá ser realizada ao término do evento, das 21h às 22h. A equipe 
organizadora não fará desmontagem dos estandes dos projetos e nem o transporte dos 
materiais se não houver um responsável acompanhando. 
 

11. TRANSPORTE DE ACADÊMICOS E VISITANTES 
 

 Serão disponibilizados ônibus para transporte de alunos das escolas da região que 
demonstrarem interesse em participar do evento; 

 Os alunos da Udesc Ibirama do turno noturno, que vêm de ônibus de outros municípios, 
serão conduzidos diretamente ao local do evento, pois os motoristas serão orientados a 
procederem desta forma. Como o Sepex irá até as 21h, estes alunos não retornarão mais 
ao Ceavi; 

 Para os alunos do turno noturno que residem em Ibirama e vêm direto ao Ceavi, será 
disponibilizado um ônibus com saída às 19h, em frente ao antigo auditório, e retorno ao 
Ceavi após o término do evento; 

 Para os alunos do turno vespertino (Engenharia Sanitária) ou para alunos de Engenharia 
Civil que tenham interesse em participar do evento, será disponibilizado um ônibus com 
saída às 13h30, em frente ao antigo auditório, e retorno ao Ceavi às 17h30. 
 
 

12. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

 13h30 – Abertura simbólica com apresentação cultural; 
 14h às 18h – Período de avaliação dos projetos; 
 20h – Encerramento com premiação das melhores ações. 

 
 

12.1. Programação Detalhada 
 

Descrição Horário 

Abertura simbólica (sem mesa de autoridades), com apresentação 
cultural e início da visitação aos estandes pela comunidade  

13h30 

 
Período de avaliação dos projetos pelos avaliadores convidados 

14h às 18h 

Recebimento e tabulação das avaliações realizadas  18h 

Início da cerimônia de encerramento – apresentar objetivos do 20h 
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evento 

Palavra da Direção Geral  20h10 

Palavra do Reitor ou seu representante 20h15 

Premiação dos melhores trabalhos de ensino, pesquisa e extensão e 
dos alunos com melhor desempenho no vestibular em 2018  

20h20 

 
 

13. DIVULGAÇÃO 
 

A divulgação do V Sepex ocorrerá das seguintes formas:  
 Emissoras de rádio; 
 Jornais impressos; 
 Rede de Televisão locais; 
 Panfletos; 
 Banner do Sepex; 
 Faixa do Sepex; 
 Evento do IV Sepex no Facebook; 
 Convites via e-mail; 
 Câmara de Vereadores; 
 Convite via e-mail e por telefone às escolas Estaduais de Ibirama, Secretaria Municipal de 

Educação e Gerência de Educação da ADR; 
 Notícia através da Assessoria de Comunicação no site, que será compartilhada com sites 

das ADRs da região do Alto e Médio Vale. 
 
 

14. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data/Horário 

Envio dos banners pelos coordenadores para o e-
mail lucas.moraes@udesc.br 

Até 30/06 

Inscrição dos projetos no evento Até 20/08 

Data limite para solicitar o empréstimo de materiais 
ao chefe de departamento  

Até 13/09 

Data para que os chefes de departamento enviem à 
DEX a relação dos materiais solicitados pelos 
projetos   

 
14/09 

Montagem dos estandes por parte dos 
coordenadores/expositores 

18/09 das 15h às 22h 
19/09 das 8h às 10h 

 
V Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão da Udesc 
Ibirama – Sepex 

 
19/09 das 13h30 às 21h 

Desmontagem dos Estandes 19/09 das 21h às 22h 

 

mailto:lucas.moraes@udesc.br

