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CHAMADA PÚBLICA PARA PARA PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DURANTE A 17ª
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Edital nº 24/2020-PROEXT

A Proext/UFRRJ convida os alunos de Ensino Médio (CTUR), Graduação e Pós-Graduação (UFRRJ) para
participar como voluntários na organização da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020. Os
interessados em participar deverão acessar o site http://snct.im.ufrrj.br e realizar sua inscrição.
1. SOBRE O EVENTO
A SNCT tem o objetivo de aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promovendo eventos que
congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o País.
A ideia é criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e
motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos
sobre o tema. Neste ano, a Universidade visando atender o público alvo que é a comunidade externa,
promove o evento intitulando-o: Conhecimento Para todos: Rural de telas abertas, que em sua 17ª edição
possui o tema: “Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”.
2. REQUISITOS PARA O(A) ALUNO(A) VOLUNTÁRIO(A)
O(A) Aluno(a) interessado(a) em atuar como colaborador/a da SNCT 2020 deverá atender aos
seguintes requisitos:
1. Ser estudante de Ensino Médio ou Graduação ou Pós-Graduação, vinculado à UFRRJ.
2. Ser voluntário por pelo menos 1 (um) dia completo, ou seja, mínimo de 8hs de trabalho;
3. Ter disponibilidade de no mínimo 8hs prévia ao evento para receber treinamento de atuação como
voluntariado, o qual ocorrerá em concordância com a programação da equipe de trabalho e em data prévia
à ocorrência da SNCT. A data do treinamento, que ocorrerá de modo virtual, será divulgado com
antecedência aos voluntários selecionados, e acontecerá em concordância com o cronograma das equipes
de trabalho.
4. Se inscrever pelo site snct.im.ufrrj.br e preencher o formulário eletrônico que será disponibilizado no ato
da inscrição.
3. CONTRAPARTIDA DA SNCT 2020
Os alunos que atuarem como voluntários na SNCT receberão certificado de participação emitido pela
PROEXT, o qual conterá carga horária equivalente ao número de horas dedicadas às atividades.

4. DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS

Antes do evento
• Divulgação nas Mídias Sociais (Facebook, Instagram, por exemplo);
• Divulgação entre os pares por e-mail (colegas de curso, professores, secretarias de educação,
escolas);
• Apoio na tabulação do número e tipo de inscrições de atividades (proponentes da atividade);
• Apoio na tabulação do número de inscrições de ouvintes (participantes das atividades);
• Assistência técnica aos proponentes das atividades de modo a auxiliar na escolha e no
processo de criação das salas virtuais considerando a atividade proposta;
• Apoio para sanar dúvidas referentes aos procedimentos de inscrição e encaminhamento de
dúvidas complexas às subcomissões responsáveis.

No evento
• Apoio com a mediação das falas e na reprodução do hino nacional na cerimônia de abertura;
• Apoio em possíveis problemas de transmissão online nas plataformas e para compartilhamento
de transmissão das atividades em outras plataformas, se for necessário;
• Mediação nas atividades propostas quando se fizer pertinente, como mesa redonda para a
realização de: inscrição e anotação de perguntas no chat, bem como controle do tempo de
resposta;
• Leitura em Libras, quando certificado pelo Prolibras ou graduação na área, para auxiliar na
acessibilidade a participantes com deficiência auditiva;
• Upload do material das propostas nas redes sociais e canal do Youtube da PROEXT.

Pós-evento
•
•
•
•

Levantamento das atividades realizadas por proponentes para certificação;
Levantamento dos inscritos com direito a certificado;
Levantamento dos voluntários inscritos com direito a certificação;
Tabulação de dados para emissão de certificados de proponentes e ouvintes.

5. COMO SE INSCREVER
Para se inscrever os interessados deverão acessar o site http://snct.im.ufrrj.br/, clicar na aba " Acesso
ao Portal/Crie seu acesso ao sistema” marcar a caixa voluntário, preencher as informações contidas no
formulário e clicar no botão enviar. O período de inscrição ocorrerá impreterivelmente no período de 04
de agosto a 23 de agosto de 2020, às 23h59min.

6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. A lista completa dos alunos(as) selecionados(as) será publicada no site da PROEXT endereço
http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-extensao/.
2. A SNCT 2020 ocorrerá em formato online, não havendo assim custeio para deslocamento,
hospedagem e alimentação e outros, para o/a voluntário/a.

7. CALENDÁRIO
07 de agosto

Publicação da chamada e Início das inscrições

26 de agosto às 23h59min

Encerramento das inscrições

28 de agosto

Publicação da lista com os/as selecionados/as

01 de setembro

Início dos trabalhos

17 a 23 de outubro

Realização da SNCT 2020

Dúvidas: Contato da Equipe: ufrrj.snct@gmail.com
Seropédica, 31 de julho de 2020.
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