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CHAMADA DE INSCRIÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE ATIVIDADES NA 

I SEMANA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SGA-FURG 

 

A I SEMANA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SGA-FURG tem por 

objetivo a divulgação das ações desenvolvidas no âmbito do Sistema de Gestão 

Ambiental institucional e também promover a cultura da sustentabilidade integrando a 

comunidade acadêmica através do oferecimento de atividades voltadas a conservação 

ambiental.   

Neste ano de 2019 são comemorados cinco anos da institucionalização da Política 

Ambiental através da Res. 032/2014 aprovada pelo Conselho Universitário, e 50 anos da 

criação da FURG. Assim, inserimos a promoção da I Semana do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SeMeiA Sustentabilidade- no programa de comemoração destes 

eventos, e foi incluído na semana também o “Fórum Ambiental“ previsto na Política 

Ambiental da Universidade.  

A I SeMeiA Sustentabilidade ocorrerá entre os dias 03 e 07/06. A Secretaria Integrada 

de Gestão Ambiental - SIGA-SGA estará coordenando a elaboração da programação que 

ocorrerá durante a semana, e que incluirá atividades oferecidas por cursos, pelas 

unidades, ou servidores da instituição.  

Salientamos que durante a semana as atividades acadêmicas transcorrerão normalmente, 

e que, portanto as atividades vinculadas ao I SeMeiA Sustentabilidade devem privilegiar 

seu oferecimento, sempre que possível, aos horários de intervalo, almoço, etc.  

Neste momento estamos abrindo um período de inscrições para que os cursos, unidades, 

ou servidores inscrevam sua proposta de atividade conforme as orientações abaixo.  

 

1. INSCRIÇÕES DE PROPOSTAS E INFORMAÇÕES GERAIS  

 

1.1.  Poderão propor atividades os cursos de graduação ou pós-graduação, as unidades 

acadêmicas e administrativas, e servidores individualmente. As atividades devem contar 

preferencialmente com a participação de discentes em todas as suas etapas de 

elaboração e execução, e serem vinculadas a temática ambiental e de sustentabilidade. 

1.2.  As propostas  devem  ser  inscritas através do sistema da Universidade, disponível  

no link http://sinsc.furg.br. É necessário o preenchimento completo do formulário de 
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inscrição, com dados de identificação pessoal do responsável pela atividade, indicando 

um título, objetivo, metodologia, local, data, horário e número de vagas disponíveis.    

1.3. Quando for necessário, a equipe de organização da I SeMeiA Sustentabilidade 

auxiliará na definição de locais(salas, ambiente externo, Centro de convivência, etc)  para 

a realização das atividades.  

1.4. Toda infraestrutura de execução, conteúdo e material necessário são de 

responsabilidade do proponente.  

1.5. O tempo de duração máximo sugerido é de 1 hora para cada execução, que pode ser 

realizada mais de uma vez, com a finalidade de atingir diferentes períodos.  

1.6. Quando a atividade for fechada será de responsabilidade do proponente encaminhar 

a lista de presença com os dados dos participantes devidamente assinada pelos mesmos, 

para fins de certificação.  

1.7. Para fins de comprovação,o proponente deverá fazer um pequeno relatório com fotos 

do desenvolvimento da atividade.  

 

2. CRONOGRAMA  

 

Inscrições das propostas 27/04/2019 a 07/05/2019 

Período de avaliação das propostas 08/05/2019 a  10/05/2019 

Divulgação do resultado preliminar 13/05/2019 

Prazo para pedido de reconsideração( sga@furg.br )  13/05/2019 a 14/05/2019 

Divulgação do resultado final 16/05/2019 

Execução das atividades 03/06/2019 a 07/06/2019 

 

3. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

3.1. A avaliação das propostas será realizada pela Comissão Organizadora da Semana, e 

será baseada: na coerência da atividade com a temática “proteção ao meio ambiente e a 

mailto:sga@furg.br
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sustentabilidade”; adequação metodológica; e disponibilidade de infraestrutura e de apoio 

para o desenvolvimento completo da atividade.  

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidas diretamente pelo 

email: sga@furg.br .  

4.2. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela comissão organizadora 

da semana.  

 

 

Rio Grande, 16 de abril de 2019. 


