
                                               
 

   

X ENCONTRO DE LIGAS ACADÊMICAS DA UNIVAÇO 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE OFICINAS 

O X Encontro de Ligas Acadêmicas acontecerá no dia 05 de novembro de 2021, das 07 às 21 

horas. Cada liga acadêmica deverá propor uma atividade prática ou teórico prática, que 

chamaremos de oficina. As oficinas deverão acontecer em 3 módulos de até 1 hora, ou seja, 

cada oficina receberá 3 grupos de alunos, totalizando 3 horas de atividade (conforme escopo do 

evento – ANEXO I). A proposta da oficina deve estar em conformidade com uma das áreas 

relacionadas à liga acadêmica.  

As atividades que ocorrerão em salas de aula disponibilizarão 20 vagas/hora de atividade. Já as 

realizadas em laboratórios disponibilizarão 10 vagas/hora.  

I. O processo de inscrição das oficinas será realizado através do link 

<https://forms.gle/zqGetx2tdqiLHfcz9>, do dia 16/08 ao dia 30/08/2021. 

II. As propostas deverão ser enviadas pelo orientador da liga ou pelo presidente. Caso seja 

enviada pelo presidente, o documento do ANEXO II deverá ser anexado ao formulário de 

inscrição.  

III. As oficinas deverão contar com o apoio dos orientadores na data do evento e, no máximo, 

04 ligantes por hora de atividade, com exceção da liga de psiquiatria que poderá contar com 05 

alunos por hora de atividade.  

IV. As oficinas serão ofertadas na Univaço e poderão ser utilizadas as salas e os laboratórios.  

V. No ato da inscrição, deverão ser preenchidos os seguintes dados relacionados ao trabalho:  

 1. Titulo.  

 2. Docente responsável.  

3. Local: deverá assinalar se a atividade deve ocorrer em sala de aula ou laboratório 

(especificar o laboratório que preferencialmente deverá ser utilizado).  

4. Horário: deverá assinalar o horário preferencial para a oficina (o fato de indicar o 

horário preferencial não garante a ocorrência da oficina no mesmo). 

5. Materiais necessários: confeccionar uma tabela conforme ANEXO III. Os responsáveis 

pela oficina deverão assinalar se o material está disponível na faculdade. Caso estejam, 

iremos avaliar junto à direção se os mesmos poderão ser utilizados. Os materiais que 

não estiverem disponíveis serão de responsabilidade da liga.  

6. Resumo: deverá ser escrito em parágrafo único, com 150 a 200 palavras. O texto 

deverá conter uma breve introdução sobre o tema, explicitar os objetivos e a descrição 

da atividade que será desenvolvida e que servirá de base para a discussão ao longo da 

oficina.   

VI. A participação no evento será OBRIGATÓRIA para os alunos que participam das ligas.  



                                               
 

   

VII. Em caso de dúvida, o CONLIG deverá ser consultado.  

COMISSÃO ORGANIZADORA 

           

_____________________________                                   _____________________________ 

Fabiano Moreira Silva      Ana Paula de C. G. Gervásio 

Coordenador do NAEPS      Presidente do CONLIG  

 

_____________________________                  _____________________________      

_____________________________ 

        Guilherme Simeão Casati                                          Iara Gomes Breder                                    Júlia Araújo 

Ladeira 

       Vice-Presidente do CONLIG    Secretária do CONLIG                                Secretária 

do CONLIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


