EDITAL N.º 016/2014 – PROEPI/IFPR
CHAMADA INTERNA - IV SE2PIN

A Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROEPI) e a Pró-Reitoria de
Ensino (PROENS) tornam pública a presente chamada interna para candidatura do câmpus
que sediará a realização do IV Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação (IV
SE2PIN) do Instituto Federal do Paraná (IFPR), a ser realizado de 19 a 22 de outubro de
2015.
Uma das características do SEPIN é que, por pertencer a toda a comunidade IFPR, o
evento tenha um caráter itinerante, devendo ser realizado em um Câmpus diferente a cada
ano. Espera-se que além da mobilização do Câmpus, o IV SE2PIN receba também o apoio e
participação do município e da região onde se realizará.
Os recursos para a realização do IV SE2PIN serão disponibilizados a partir do Fundo
de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Paraná. A organização do IV
SE2PIN será encaminhada por um comitê central, que atuará na reitoria, e uma comissão
local que atuará no câmpus que sediará o evento.
O Diretor Geral do Câmpus que tiver interesse em sediar o evento deverá enviar
proposta por memorando via SIPAC à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação
(PROEPI) manifestando interesse em sediar o evento até as 23h59 do dia 17 de outubro de
2014.
A candidatura para campus sede do IV SE2PIN, se dará por meio de termo de
concordância enviado por SIPAC pelo diretor geral do câmpus à PROEPI, indicando:


Uma comissão local que deverá atuar juntamente com o comitê central na
organização logística, administrativa e financeira do evento.



Disponibilidade de participação do coordenador local, junto à comissão central do
evento.



Disponibilidade de local e logística para hospedagem e alimentação de, pelo menos,
500 pessoas, entre estudantes, servidores e convidados.



Disponibilidade de local e logística para montagem de estandes de apresentação de
pôsteres para pelo menos 400 trabalhos.



Disponibilidade de 10 salas de aula para apresentações orais, sessões temáticas,
espaço para comitê organizador e grupos de trabalho, tendo computador com
internet e disponibilidade de computador e projetor para as apresentações.



Disponibilidade de local e logística para montagem de um estande de recepção,
inscrição e credenciamento, com computador conectado à internet.



Não ter sediado o SE2PIN nos anos anteriores.

Os critérios de avaliação são:


Envolvimento local com parcerias pré estabelecidas;



Logística que permita deslocamentos acessíveis (aeroporto, rodoviária);



Particularidades da infraestrutura de hospedagem;



Local adequado para montagem de tendas para o evento;



Número de alunos participantes nos Eventos anteriores.

O resultado desta chamada interna será anunciado na cerimônia de encerramento do
2

III SE PIN, no dia 23 de outubro de 2014, e disponibilizado na página eletrônica da PROEPI
na mesma data.

Curitiba, 14 de outubro de 2014.

Ezequiel Westphal
Pró-Reitor de Ensino
Instituto Federal do Paraná

Ezequiel Burkarter
Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação
Instituto Federal do Paraná

*O original encontra-se assinado.

