
 
                        
                             

                         RESOLUÇÃO 001/2023 – CONSEPE 
 

 

APROVA O REGULAMENTO DE EVENTOS 
ACADÊMICOS ORGANIZADOS PELOS ALUNOS 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO - UNIDEP 
 
 
 

 Considerando encaminhamentos feitos pela Pró-
Reitora de Graduação, Pró-Reitoria Administrativo-financeira e Pró-Reitoria de Pós-
graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização; 
 
                                                          
 
 O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E 

EXTENSÃO APROVOU E EU, REITORA, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES 

REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 
 
 Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento  de Eventos 

Acadêmicos organizados pelos alunos dos cursos de graduação do Centro 

Universitário de Pato Branco - UNIDEP, nos moldes do anexo I desta Resolução. 

 

            

                         Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta 

data, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

   Dê-se Ciência. 
   Cumpra-se. 
 
    
      Pato Branco, 02 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
        
                                                        Ornella Bertuol Antunes 
                                                                    Reitora                                            
  

 

 

 

 

 

 



 
Anexo I da Resolução 001.2023 – CONSEPE de 02/03/2023 

 

REGULAMENTO DE EVENTOS ACADÊMICOS  

ORGANIZADOS PELOS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO UNIDEP 

 

Art. 1º - Eventos Acadêmicos correspondem a atividades coletivas, de caráter extracurricular, 

porém aderentes ao Projeto Pedagógico dos Cursos, que agregam ao processo formativo dos 

alunos durante sua jornada no Curso de Graduação, tais como: Semana Acadêmica, Jornada 

Acadêmica, Encontro Acadêmico, etc. 

 

Art. 2º -  O planejamento, organização e execução dos eventos acadêmicos, incluindo o 

processo de inscrição, são de responsabilidade da Comissão Organizadora do Evento 

Acadêmico. 

 

§ 1º - As Comissões devem ser compostas por alunos, preferencialmente de todos os períodos 

do(s) Curso(s) envolvido(s), e ter pelo menos dois docentes, que não exerçam a função de 

Coordenador de Curso. 

I –  A Comissão deve ser legitimada pelo Colegiado de Curso com emissão de Portaria pela 

Coordenação de Curso. 

II – A Coordenação de Curso exercerá a função de apoio junto à Comissão. 

 

Art. 3º- Possível busca por apoio junto a organizações de diferentes setores deverá ser 

realizada pela e em nome da Comissão Organizadora do Evento Acadêmico, a qual também 

assume a responsabilidade pelos recursos que vier a captar, assim como a responsabilidade 

pelo pagamento de custos que vier a assumir.  

 

§ 1º - A Comissão deverá preencher o Plano de Apoiadores (ANEXO I). O plano deve ser 

validado e assinado pela Coordenação de Curso, e protocolado junto à Central do Aluno, pelo 

e-mail centraldoaluno@unidep.edu.br,  com 45 dias de antecedência da realização do evento. 

 

§ 2º - A Central do Aluno encaminhará, no mesmo dia, o Plano de Apoiadores à Pró-reitoria 

Administrativo-Financeira (e-mail claudia.facin@unidep.edu.br), encerrando o protocolo. 

 

§ 5º - A Pró-reitoria Administrativo-Financeira validará o Plano de Apoiadores, enviando o 

parecer à Coordenação de Curso que encaminhará à Comissão. 

 

Art. 3º -  A Comissão Organizadora do Evento Acadêmico deve consultar junto à Coordenação 

de Curso a disponibilidade de espaço físico para a(s) data(s) pretendida(s) para o evento, 

cabendo à Coordenação de Curso formalizar, de acordo com os trâmites institucionais, a 

reserva.  
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§ 1º - O UNIDEP não se responsabiliza por: a) decoração dos espaços; b) pagamento de 

honorários e/ou gratificações ou lembranças aos palestrantes ou conferencistas; c) impressão 

de materiais (cartazes, crachás, etc.); d) brindes e coffe-breack; e) mestre de cerimônias; f) 

aparato de som e luz extras aos já instalados nos espaços físicos da IES. 

 

§ 2º - Os setores institucionais, tais como NPC, NPJ, Núcleo de Carreiras, dentre outros, 

poderão ser acionados pelas Comissões, em tempo hábil, para contribuir com orientações. 

 

Art. 4º - Os eventos acadêmicos necessitam ser documentados no formato de Projeto-Ação 

(ANEXO II).  

 

§ 1º - O Projeto-Ação deverá ser validado e assinado pela Coordenação de Curso para então 

ser protocolado pela Comissão Organizadora do Evento Acadêmico junto à Central do Aluno, 

pelo e-mail centraldoaluno@unidep.edu.br,  com 45 dias de antecedência da realização do 

evento. 

 

§ 2º - A Central do Aluno encaminhará, no mesmo dia, o Projeto-Ação à ProPPExII (e-mail 

pos@unidep.edu.br), encerrando o protocolo. 

 

Art. 5º - A submissão do Projeto-Ação pela ProPPExII é condição para emissão de certificados 

acadêmicos aderentes à formação acadêmica. 

 

§ 1º - A emissão de certificados de eventos acadêmicos é de competência exclusiva da 

ProPPExII. 

 

§ 2º - Serão expedidos certificados aos palestrantes e aos alunos, estes últimos, seja pela 

participação, seja pela organização do Evento enquanto integrantes da Comissão. 

 

Art. 6º - Ao final, a Comissão Organizadora do Evento Acadêmico terá 15 dias para protocolar 

junto à Central do Aluno, pelo e-mail centraldoaluno@unidep.edu.br,  o Relato de Resultados 

(ANEXO III), que deverá estar validado e assinado pela Coordenação de Curso. 

 

§ 1º - O Relato de Resultados deve conter: evidências da realização da programação (artes de 

divulgação; fotos; notícias, etc); listas de presença (versão assinada, quando evento 

presencial; ou, quando evento virtual, relatório gerado a partir das funcionalidades de 

plataformas de comunicação); e, obrigatoriamente, para emissão dos certificados, quadro 

síntese contendo nome completo dos participantes, e-mail e carga horária de EFETIVA 

participação de cada um, conforme modelo disponibilizado pela ProPPExII. 
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§ 2º - A Central do Aluno encaminhará, no mesmo dia,  o Relato de Resultados à ProPPExII (e-

mail pos@unidep.edu.br), encerrando o protocolo.  

 

§ 3º - A partir do 45º dia do protocolo do Relato de Resultados junto à Central do Aluno, os 

certificados serão encaminhados para o e-mail dos participantes. 

 

Art. 7º - A elaboração da arte do evento pela Agência Experimental de Comunicação (AÊ), 

requer que a Comissão Organizadora do Evento Acadêmico preencha o Formulário 

Simplificado para Solicitação de Demandas (ANEXO IV). 

 

§ 1º - O Formulário deve ser protocolado com antecedência de 30 dias ao evento, junto à 

Central do Aluno, pelo e-mail centraldoaluno@unidep.edu.br. 

 

§ 2º - A Central do Aluno encaminhará, no mesmo dia, a solicitação à AÊ (e-mail 

jozieli.cardenal@unidep.edu.br), encerrando o protocolo. 

 

§ 3º - Cabe a Agência Experimental de Comunicação a elaboração de card geral, com data e 

tema do evento, com sua publicação no site institucional e nas redes sociais institucionais.  

 

§ 4º - Cabe à Comissão Organizadora do Evento Acadêmico elaborar o arquivo da 

programação do evento e proceder com o seu encaminhamento à AÊ, no formato .doc. A AÊ 

publicará a programação enquanto link do card geral do evento.  

 

Art. 8º. – A realização dos eventos acadêmicos mencionados no caput do Art. 1º, fica limitada 

ao dia 31 de outubro de cada ano.  

 

Art. 9º. – Eventos promovidos por organizações acadêmicas, tais como Ligas, Centros 

Acadêmicos, dentro outras, também atenderão o previsto neste Regulamento. 

 

Parágrafo único. As organizações mencionadas no caput deste artigo emitirão Portaria 

garantindo a legitimidade da Comissão. 

 

Art. 10. – A realização dos eventos acadêmicos descritos neste Regulamento não substitui a 

promoção de outros, de mesma natureza, promovidos e organizados pela Coordenação de 

Curso, Coordenação de Setores, Reitorias e outras instâncias Afya. 

 

Parágrafo único. Para os eventos promovidos pelos entes mencionados no caput deste artigo 

é necessário que seja enviado o Relato de Resultados (ANEXO III) à ProPPExII. 

 

Art. 11. – Situações não previstas neste Regulamento serão resolvidas pela Reitoria. 

 

 

 

 

mailto:pos@unidep.edu.br
mailto:centraldoaluno@unidep.edu.br
mailto:jozieli.cardenal@unidep.edu.br


 
 

ANEXO I 

Plano de Apoiadores 

 

Razão Social:   

CNPJ:  

Sócio/Diretor:  

Valor Pretendido:  

 

Razão Social:   

CNPJ:  

Sócio/Diretor:  

Valor Pretendido:  

 

Razão Social:   

CNPJ:  

Sócio/Diretor:  

Valor Pretendido:  

 

Razão Social:   

CNPJ:  

Sócio/Diretor:  

Valor Pretendido:  

 

 
 

ASSINATURA DA COORDENAÇÃO DE CURSO  

 

Assinatura: ________________________________ 

 

Nome:_____________________________________ 

 

 

 

 

(Carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO II 

Modelo de Projeto-Ação (ProPPExII)  

 
INSTITUCIONALIZAÇÃO JUNTO À PROPPEXII DE AÇÃO DE EXTENSÃO, OU DE PROJETO INTEGRADOR (OU 

SIMILAR), OU DE EVENTOS COMO SEMANAS ACADÊMICAS E OUTROS 

(OBS: para Cursos de Extensão há formulário específico) 

  

* 1 TÍTULO (Indicar no título quando se tratar de Projeto Integrador. Ex.: Projeto Integrador de... ) 

 

 

* 2 DATA DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO E CARGA HORÁRIA TOTAL ESTIMADA 

Início Término Carga Horária 

   

 

* 3 DIMENSÕES (Uma proposta pode envolver mais de uma dimensão.) 

Ensino (Quando envolve componentes da matriz curricular dos Cursos.)  

Inovação Tecnológica (Processo de invenção, adaptação, mudança ou evolução da atual tecnologia, 

melhorando e facilitando a vida ou o trabalho das pessoas, conforme o INEP/MEC.) 
 

Pesquisa (Processo científico de questionamento sobre a realidade, interpretação e produção de 

conhecimentos a serem socializados a partir de publicação e/ou evento científico.) 
 

Extensão (Processo educativo, cultural e científico que viabiliza a relação transformadora entre a 

IES e a sociedade) 
 

Atendimento ao Discente (Compreende-se as ações que visam à implantação da política 

institucional de mesmo nome, especialmente as ações realizadas com o apoio do Núcleo de 

Experiência Discente (NED)) 

 

Atendimento à Comunidade Interna (Compreende-se as ações que visam ao atendimento de 

técnicos-administrativos e/ou docentes do UNIDEP, inclusive quando o projeto também contemplar o 

atendimento aos discentes. Exceto oferta de cursos que se enquadram como Extensão.) 

 

Internacionalização (Compreende-se as ações que envolvem participação de profissionais que 

residem em outro país enquanto ministrantes de palestras, workshops etc, bem como quanto ações 

envolvem público estrangeiro.) 

 

Acompanhamento / Relacionamento com os egressos do Curso (Ação que envolve a troca de 

experiências com egressos do Curso ou a participação desses enquanto público-alvo.) 
 

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização  

 

* 4 ABRANGÊNCIA 

Interno (No espaço do UNIDEP)  

Local (Pato Branco)  

Regional (Pato Branco e região)  

Outro. Qual? _________________  

 

* 5 PÚBLICO-ALVO (Detalhar: idade, escolaridade, localização, classe econômica, etc.) 

 

 

* 6 CURSO(S) OU SETOR(ES) RESPONSÁVEL(EIS) (Do UNIDEP) 

 

 

 



 
* 7 EQUIPE EXECUTORA  

Nome completo 
Curso(s)/Setor ao(s) qual(is) 

está vinculado 

Carga Horária  

destina a ação 

   

   

(Inserir quantas linhas se fizerem necessárias.)  

 

8 PARCEIROS EXTERNOS (Preencher quando houver) 

Nome da organização parceira  

Termo de convênio firmado com o UNIDEP (     ) Sim (     ) Não 

Nome completo do profissional de contato  

Função institucional profissional de contato  

Celular do profissional de contato (     ) 

(Preencher um quadro para cada parceiro externo que integra a equipe executora ou onde a ação será realizada.)  

 

* 9 ATA DE APROVAÇÃO EM COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE (Quando a ação não demandar aprovação 

em órgão colegiado, inserir no campo abaixo a expressão “não se aplica”.) 

Ata nº. XX, de XX de xxxx de 20XX, Colegiado do Curso de... 

 

* 10 POLÍTICA(S) INSTITUCIONAL(IS) ATENDIDAS 

Para o Ensino de Graduação e Pós-graduação (PDI, seção 2)  

Para o Ensino a Distância (PDI seção 2.1)  

De Pós-graduação (PDI seção 2.5)  

De Pesquisa (PDI seção 2.2)  

De Inovação Tecnológica (PDI seção 2.3)  

De Mobilidade Acadêmica e Internacionalização (PDI seção 2.9)  

De Extensão (PDI seção 2.4)  

De Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social (PDI seção 2.12)  

Para o Desenvolvimento Artístico e Cultural (PDI seção 2.13)  

Voltadas à Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da Memória Cultural, da Produção Artística 

e do Patrimônio Cultural e Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da 

Igualdade Étnico-Racial (PDI seção 2.14) 

 

De Atendimento ao Discente (PDI seção 2.6)  

De Ingresso e Permanência dos Estudantes (PDI seção 3.4.1)  

De Acessibilidade e Inclusão (PDI seção 2.7)  

De Atendimento ao Portador de TEA e Síndrome de Asperger (PDI seção 2.8)  

De Acompanhamento de Egressos (PDI seção 2.10)  

De Comunicação Interna e Externa (PDI seção 2.11)  

De Capacitação e Formação Continuada para Docentes e Tutores (PDI 5.5)  

De Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo (PDI 6.2)  

 

 

 

 



 
* 11 QUANTO À ABORDAGEM DAS TEMÁTICAS ABAIXO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSECUÇÃO DO PERFIL 

DO EGRESSO 

Valorização do Meio Ambiente  

Valorização da Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural  

Valorização da Diversidade  

Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos  

Ações Afirmativas de Defesa da Igualdade Étnico-Racial  

Contribuição para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e/ou Indígena  

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)  

A proposta NÃO explora essas temáticas, cumprindo com outros objetivos formadores.  

 

* 12 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) / ONU (Item obrigatório para o 

Projeto Integrador) 

A proposta NÃO contribui para a efetivação dos ODS, cumprindo com outros objetivos.  

1. Erradicar a pobreza (Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.)  

2. Erradicar a fome (Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável.) 
 

3. Saúde de qualidade (Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 

as idades.) 
 

4. Educação de qualidade (Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.) 
 

5. Igualdade de gênero (Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.)  

6. Água potável e saneamento (Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos.) 
 

7. Energias renováveis e acessíveis (Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos.) 
 

8. Trabalho digno e crescimento econômico (Promover o crescimento econômico sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.) 
 

9. Indústria, inovação e infraestruturas (Construir infraestruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.) 
 

10. Reduzir as desigualdades (Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.)  

11. Cidades e comunidades sustentáveis (Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis.) 
 

12. Produção e consumo sustentáveis (Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.)  

13. Ação climática (Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.)  

14. Proteger a vida marinha (Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável.) 
 

15. Proteger a vida terrestre (Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.) 

 

16. Paz, justiça e instituições eficazes (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.) 

 

17. Parcerias para a implementação dos objetivos (Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 

a parceria global para o desenvolvimento sustentável.) 
 

 



 
13 DETALHAMENTO DA DIMENSÃO ENSINO (O quadro abaixo deve ser preenchido somente quando envolver ação 

de Ensino) 

Disciplinas dos Cursos de Graduação e Pós-graduação envolvidas com a ação 

Curso Período  Disciplina Envolvimento na Ação 

    

    

 

14 DETALHAMENTO DA DIMENSÃO EXTENSÃO 

14.1 Modalidades (selecione uma) 

Programa  

Projeto  

Curso ou oficina  

Evento  

Prestação de Serviços  

Publicações   

Outras (especificar):  

 

 

14.2 ÁREA TEMÁTICA DA DIMENSÃO EXTENSÃO (O quadro abaixo deve ser preenchido somente quando envolver 

ação de Extensão) 

Comunicação  

Cultura e expressões artístico, culturais e esportivas  

Direitos humanos, inclusão e acessibilidade  

Educação e ética  

Meio ambiente e sustentabilidade  

Saúde e qualidade de vida  

Tecnologia e inovação  

Empreendedorismo e trabalho  

Outras (especificar):  

 

* 15 PALAVRAS-CHAVE (De três a cinco palavras-chave, da mais importante para a menos importante) 

 

 

* 16 OBJETIVOS (O que se pretende atingir/alcançar? Todo objetivo deve ser iniciado por verbo no infinitivo. Ex.: 

Identificar; analisar; estruturar; desenvolver etc.) 

 

 

 

 

 

 

* 17 JUSTIFICATIVA (Relevância acadêmico-científica da ação. Destacar especialmente quais demandas da região 

de inserção do UNIDEP serão atendidas.) 

 



 
 

* 18 METODOLOGIA / MATERIAIS E METÓDOS (Indicar como o caminho será percorrido visando alcançar os 

objetivos propostos.) 

 

* 19 PLANO DE TRABALHO 

Data Horário Local Atividade 
Carga 

Horária 

     

     

     

Carga Horária Total  

* 20. RECURSOS  

Demandará recursos? (     ) Sim  (     ) Não 

Equipamentos e/ou materiais Quantidade Disponibilidade no UNIDEP 

  (     ) Sim (     ) Não 

  (     ) Sim (     ) Não 

(Inserir quantas linhas se fizerem necessárias.) 

20.1 DETALHAMENTO  (Item obrigatório para Semanas Acadêmicas ou outros eventos.) 

RECEITAS  

Nº DE ALUNOS    

VALOR DA INSCRIÇÃO R$                           0,00 

RECEITA PARCIAL INSCRIÇÕES (nº aluno  X  valor inscrição)   

OUTRAS RECEITAS  

TOTAL RECEITA R$                           0,00 

CUSTOS   

HONORÁRIOS PALESTRANTE 1   

HOSPEDAGEM PALESTRANTE 1   

TRANSPORTE PALESTRANTE 1  

ALIMENTAÇÃO PALESTRANTE 1  

CERTIFICADOS  

DECORAÇÃO   

MIMOS AOS PALESTRANTES   

 OUTROS (Quais?)   

TOTAL DOS CUSTOS R$                           0,00 

RESULTADO DO EVENTO R$                           0,00 

 

* 21. MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DE RESULTADOS (Indicar qual mecanismo de transmissão de resultados 

pretende utilizar: publicação em periódico ou em evento científico; palestra/oficina ou similar; elaboração de 

material didático-pedagógico; produção artístico-cultural; intervenção junto à comunidade; outra.) 

 

 

* 22. ASSINATURA DA COORDENAÇÃO DE CURSO  
 

Assinatura: ________________________________ 

 

Nome:_____________________________________ 

 

 

 

(Carimbo) 



 
ANEXO III 

Modelo de Relato de Resultados (ProPPExII) 
 

RELATO DE RESULTADOS 

(A ser elaborado e encaminhado para a PROPPEXII até 15 dias após a finalização da ação e/ou projeto.) 

 

1 TÍTULO  

 

 
2 DATA E CARGA HORÁRIA TOTAL  

Data de Início Data de Término Carga Horária Total 

   

OBS: Caso se tratar de ação com mais de uma atividade, anexar ao final a programação completa. 
 
3 CURSO(S) OU SETOR(ES) RESPONSÁVEL(EIS)  

 

 
4 PARCEIROS EXTERNOS (Preencher quando houver) 

Nome da organização parceira  
Contribuição da organização parceria em relação ao 
projeto 

  

(Incluir linhas quando se tratar projetos que envolvam mais de um parceiro.) 
 
5 PÚBLICO IMPACTADO  

Caracterização do Público Atendido 
(Faixa etária, escolaridade, localização, classe 
econômica, etc. Indicar se em situação de 
vulnerabilidade). 

Quantidade de 
Pessoas Atendidas  
(aprox..) 

A ação gerou economia 
de recursos públicos? 
Que tipo de economia? 
Quanto? 

   

 
6 RESULTADOS ALCANÇADOS (Os objetivos foram alcançados? Quais? Por quê?)  

 

 
7 ÊXITO (A ação foi reconhecidamente exitosa? Por quê?) 

 

 
8 INOVAÇÃO (A ação foi inovadora? Se sim, detalhe no quadro a seguir.)  
Entende-se por “ação inovadora”, conforme o INEP/MEC, aquela ação que se relaciona com a adoção de práticas 
e procedimentos que oportunizem a criação ou o desenvolvimento de novos produtos ou ideias e permitam a 
melhoria de processos, apontando para ganhos de eficiência e para a adaptação inédita a situações que se 
apresentem, considerando o contexto em que a ação foi realizada (algo que não se fazia ou existia antes no 
contexto em que a ação foi realizada). A “inovação tecnológica”, por sua vez, trata-se do processo de invenção, 
adaptação, mudança ou evolução da atual tecnologia, melhorando e facilitando a vida ou o trabalho das pessoas. 

Quanto à perspectiva da INOVAÇÃO, no contexto 
em que foi realizada, a ação: 

Sim Não Se SIM, qual(is)? 

Possibilitou a adoção de práticas e/ou 
procedimentos que oportunizaram a criação ou o 
desenvolvimento de novos produtos ou ideias? 

   

Permitiu a melhoria de processos?    

Oportunizou ganhos de eficiência?    

Promoveu a adaptação inédita a situações que se 
apresentaram? 

   



 
Envolveu processo de invenção, adaptação, 
mudança ou evolução de tecnologia atual, 
melhorando e facilitando a vida ou o trabalho das 
pessoas? 

   

Outro. (Qual?)    

 
9 MECANISMO DE TRANSMISSÃO DE RESULTADOS PARA A COMUNIDADE E/OU DIVULGAÇÃO NO MEIO 
ACADÊMICO (Indicar os mecanismos de transmissão de resultados utilizados. Anexar produtos.) 

Publicação em periódico científico 
(Inserir referência neste quadro e cópia da 
publicação em anexo.)      

Publicação/Apresentação em evento científico 
(Inserir referência neste quadro e cópia da 
publicação em anexo. Indicar se evento local, 
regional, nacional ou internacional.)  

Palestra/Oficina ou similar 
(Qual? Citar titulo do evento e indicar data da 
realização) 

Elaboração de material didático-pedagógico (Qual? Citar neste quadro e inserir cópia em anexo.) 

Desenvolvimento de campanha de comunicação  

Produção artístico-cultural 
(Qual? Citar neste quadro e  inserir evidências 
objetivas, como fotografias, em anexo.) 

Documento referente à inovação tecnológica (Qual? Citar neste quadro e inserir cópia em anexo.) 

Intervenção junto à comunidade (Citar tipo da intervenção, público, local e data) 

Outra  (Especificar) 

 
10 EVIDÊNCIAS OBJETIVAS (Anexar fotos, vídeos, notícias, programação etc. Item obrigatório!!!) 
 
10.1 Fotos que comprovam a realização da ação (Item obrigatório!) 

 

10.2 Notícias publicadas sobre a ação (Item facultativo!) 

 

10.3 Artes de divulgação (Item facultativo!) Se vídeo: inserir link de acesso (You Tube). 

 

10.4 Programação (Item obrigatório para eventos!) 

 

10.4 Lista de presença, na versão assinada, quando evento presencial; ou relatório, quando de ação virtual, 
gerado a partir das funcionalidades das plataformas de comunicação (exemplo: relatório oficial do Zoom) (Item 
obrigatório!) 

 

10.5 Quadro síntese, contendo: nome completo dos participantes, e-mail e carga horária de EFETIVA 
participação (período entre login e logout) (Item obrigatório quando houver a necessidade de geração de 
certificados de participação!) 

Nome completo  
(como figurará no certificado) 

E-mail  
(para o qual o certificado será enviado) 

Carga Horária 
de EFETIVA 
participação 
(valor inteiro: 
1h; 2h; 3h...) 

   

   

 

 

 



 
10.6 Caso haja necessidade de certificado para Comissão Organizadora, preencher o quadro abaixo. (Item 
facultativo!) 

Nome completo  

(como figurará no certificado) 

E-mail  

(para o qual o certificado será enviado) 
Carga Horária  

   

   

 

10.6.1 Presidente da Comissão Organizadora (Item facultativo!) 

Nome completo  
(como figurará no certificado) 

E-mail  
(para o qual o certificado será enviado) 

Carga Horária  

   

 
 
10.7 Caso haja necessidade de certificado para palestrantes, preencher o quadro abaixo. (Item facultativo!) 

Título da Palestra ou 
similar 

Nome completo  

(como figurará no certificado) 

E-mail  

(para o qual o certificado será 
enviado) 

Carga 
Horária  

    

    

 
* 11. ASSINATURA DA COORDENAÇÃO DE CURSO  

 

Assinatura: ________________________________ 

 

Nome:_____________________________________ 

 

 

 

 

(Carimbo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO IV 

Formulário Simplificado para Solicitação de Demandas (AÊ) 
 

FORMULÁRIO SIMPLIFICADO PARA SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS À 

AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE COMUNICAÇÃO 

Departamento de Marketing, Criação e Assessoria de Imprensa 

 

CRIAÇÃO DE PEÇA DE DIVULGAÇÃO  

Título do evento: [preenchimento obrigatório] 

Período de realização: [preenchimento obrigatório] 

Tema da programação: [preenchimento obrigatório] 

Local: [preenchimento obrigatório] 

Público-alvo: [preenchimento obrigatório] 

Link de inscrições: [preenchimento obrigatório, se houver] 

Taxa de inscrição: [preenchimento obrigatório, se houver] 

Curso/setor/parceiros: [preenchimento obrigatório, se houver; informar aqui um link no drive, aberto para 

acesso, com os logotipos dos parceiros que devem ser inseridos na arte, indicando sua ordem de 

importância] 

Demais informações que devem ir na arte: 

Ideias, cores, imagens e referências para as artes:  

A solicitação da arte deve ocorrer com 30 dias de antecedência da realização do evento.  

 

PROGRAMAÇÃO // PARA INSERÇÃO NO SITE 

Dia 1 

Data:  

 

Palestra: (título)  

Palestrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

 

Oficina: (título)  

Ministrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

 

Dia 2 

Data:  

 

Palestra: (título)  

Palestrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

 

Oficina: (título)  

Ministrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

Palestra: (título)  

Palestrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

 

Oficina: (título)  

Ministrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

 



 
 

Dia 4 

Data:  

 

Palestra: (título)  

Palestrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

 

Oficina: (título)  

Ministrante: (nome completo e titulação – Me. e/ou Dr.) 

Local: (Bloco e sala; se for online, inserir o link aqui) 

O envio das informações deve ocorrer com 30 dias de antecedência da realização do evento. 

 

COBERTURA DE EVENTO // REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Indique os 4 principais momentos da programação  

Atividade 1: 

Data: 

Horário: 

Local: 

Atividade 2: 

Data: 

Horário: 

Local: 

Atividade 3: 

Data: 

Horário: 

Local: 

Atividade 4: 

Data: 

Horário: 

Local: 

O agendamento de cobertura e registro fotográfico deve ocorrer com 30 dias de antecedência da 

realização do evento. A indicação listada acima não garante a cobertura fotográfica, que será agendada 

de acordo com a disponibilidade e planejamento do setor. Os registros são documentais, não 

promocionais, portanto, o profissional fotógrafo não ficará presente na totalidade do evento, 

permanecerá o tempo necessário para os registros gerais da ocasião.   

 

CONTATO PARA APROVAÇÃO DE PEÇA E ALINHAMENTOS   

Nome: [preenchimento obrigatório] 

E-mail: [preenchimento obrigatório] 

 
 


