
Universidade Federal de Santa Catarina
Atividades de Extensão - Res. Nº 03/CUn/09

Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Relatório Final em Aprovação

Protocolo nº: 2014.6336

Título da Atividade: Avaliador da 2ª Feira de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Tecnologia de Joinville (FECITEJ)

Objetivos e metodologia: O objetivo principal desta atividade concerne na avaliação de trabalhos e pesquisas
científicas realizadas por instituição de ensino e pesquisa, em suas diversas esferas
educacionais (ensino fundamental, médio, técnico e superior), para fins de
estabelecer um canal de discussões e ponderações técnicas acerca dos projetos
desenvolvidos no âmbito da ciência, tecnologia e também de temas históricos e
lúdicos propriamente ditos. O evento foi realizado nas instalações Expoville, na
cidade de Joinville, contando com uma estrutura dotada de stands para apresentação
dos trabalhos, que foram conduzidos por uma equipe organizadora capacitada para
instruir os avaliadores. A metodologia seguida foi a de entrevistas aos responsáveis
diretos pela condução dos trabalhos, que de posse de um tablet preechiam seus
dados pessoais e sob a forma de notas variando de 1 a 10 classificavam os critérios
presentes no formulário digital de avaliação, considerando entre outros aspectos, a
importância social e científica, qualidade da explanação, nível de conhecimento
apresentado sobre o tema, etc...

Palavras chave: Ciência; Tecnologia; Inovação

Entidade parceira: Prefeitura de Joinville - Secretaria de Educação

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: EVENTO:PARTICIPANTE

Complemento da Forma de
Extensão:

Exposição e similares

Período de realização: 01/10/2014 a 03/10/2014

Carga horária total da
atividade:

8 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

30

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 1919404

Nome do Coordenador: Breno Salgado Barra

CPF do Coordenador: 66701856268

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE
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Fone de contato: 4883

E-mail: brenobarra@gmail.com

Carga horária na atividade: Não entra no PAD

Número de Horas TOTAIS: 8 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

Parecer do
Departamento:

Aprovado

Data de aprovação: 20/10/2014 - Ad-referendum
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