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EDITAL PROEX Nº 10/2021 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais informa aos Coordenadores 

de Programas, Coordenadores e Supervisores de Projetos de Extensão e 

Comunidade Acadêmica que encontram-se abertas as inscrições para a 

apresentação cultural no 39° SEURS - Seminário de Extensão universitária 

da Região Sul. 

Organizado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em parceria 

com o Instituto Federal de Farroupilha (IFFAR) por meio das respectivas Pró-

Reitorias de Extensão (PRE/PROEX), o evento ocorrerá nos dias 15 a 17 de 

setembro de forma remota. 

 

1. DA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DOS VÍDEOS 

 Os Coordenadores e Supervisores devem estar adimplentes junto à 

PROEX para efetuar a submissão;  

 Para efetuar a submissão é necessário inserir o nº de identificação da 

extensão (do projeto ou programa de extensão registrado no Sistema 

PROEX); 

 O link do vídeo deverá ser encaminhado à PROEX, no período de 15 a 20 

de julho, através do formulário: https://forms.gle/75sTUWCoYFa8Hmwy7; 

 Segundo o regulamento do evento, será selecionado um vídeo artístico 

cultural por IES para apresentação; 

 A inclusão do vídeo no site do evento ficará a cargo da PROEX; 

 

1.1.  Envio e Formato do vídeo 

 O envio dos vídeos para a comissão organizadora deverá atender às 

seguintes características: 

a. Resolução do vídeo: 1280x720 ou superior; 

b. Cada vídeo deve ser inédito, não tendo sido publicado sob qualquer forma, 

devendo assim permanecer até o término do evento. O vídeo deve ser 
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disponibilizado no YouTube e sua visibilidade definida como “Não listado” 

para garantir seu ineditismo durante o evento; 

c. A orientação da câmera deve estar na horizontal; 

d. Os vídeos poderão ter duração máxima de 1 a 10 minutos; 

e. O vídeo com a apresentação artística deverá ser legendado e constar os 

créditos; 

f. Devem ser respeitados, ainda, todos os demais requisitos presentes no 

Anexo I do Regulamento do 39º SEURS, que está disponível através do 

link: https://seurs.iffarroupilha.edu.br/regulamento_1. 

 

 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 Os vídeos serão selecionados pela Comissão Técnico-Científica da 

PROEX, conforme os seguintes critérios: 

a. Estar de acordo com as normas contidas no regulamento do 39° SEURS; 

b. Originalidade (ação extensionista inédita); 

 

6. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE PERÍODO RESPONSÁVEL 

Inscrição do vídeo no 
sistema online da 
PROEX 

15 a 20 de julho Autores 

Seleção do vídeo 21 a 27 de julho PROEX 

Publicação de Edital do 
vídeo selecionado no site 
da PROEX 

28 de julho PROEX 

Envio do vídeo 
selecionado pela PROEX 

30 de julho PROEX 

*Prazos estipulados pela coordenação do 39° SEURS 
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Ponta Grossa, 01 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profª Dra Édina Schimanski 
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