A Comissão Organizadora da VIII Semana Acadêmica de Mecânica,
mediante competência delegada pela Direção Geral da UTFPR, no uso de suas
atribuições legais, torna público, junto à comunidade acadêmica da instituição,
formada pelos docentes, discentes, demais profissionais e discentes recémconcludentes, o presente edital referente à seleção de comissões
organizadoras. Entre os dias 19 a 22 de outubro será realizada a VIII SEMEC.
Para isso será organizado comissões compostas por alunos.
As comissões são:


Marketing: responsável pela divulgação do evento, juntamente com
a criação de artes para o mesmo.



Agenda: responsável em confirmar datas e horários, assim como os
espaços, para mini-cursos e palestras.



Logística: responsável em apoiar todas as outras comissões no
quesito de logística, também ficando responsável por agendar,
organizar e acompanhar as visitas técnicas do evento.



Coffe-Break: responsável por fazer o contato e orçamentos para a
parte gastronômica do evento bem como organizar e apoiar a sua
realização.



Documentação: responsável pela organização e realização das
inscrições, controles de presença e confecção dos certificados de
participação.

Participação
Poderão participar das comissões todos os alunos regularmente
matriculados nos cursos oferecidos no DAMEC pela UTFPR-PG.
Exceto alunos com participações em projetos de pesquisa e
extensão.

Inscrição
A inscrição preliminar será feita por meio do site Google Docs pelo link:
http://goo.gl/forms/L2yVAAB5LQ , no período de 11 a 16 de maio, por meio
do preenchimento do formulário e termo de compromisso.
Logo após a essa data, será marcada uma entrevista com os
candidatos de cada comissão.

Seleção
Todos serão submetidos a uma avaliação de perfil comportamental e
para cada comissão terá uma dinâmica.

Sobre o Participante da Comissão Organizadora
 Terá isenção total da taxa de inscrição do Ciclo de Palestras do
evento. A isenção é pessoal e intransferível;
 Tem participação voluntária, participando como suporte estrutural,
logístico e de produção à Comissão Organizadora. É fundamental
para o bom andamento do encontro em geral. O voluntário deve
ser comunicativo, bem disposto, proativo, ter comprometimento,
disponibilidade e flexibilidade de horário para se dedicar ao
evento;

 O voluntário é responsável, entre outras coisas, por ser a ligação
direta entre os inscritos na semana e a Comissão Organizadora,
pela recepção das delegações, e fiscalização e controle das
atividades. Ele cumprirá uma carga horária e uma escala de
atividades pré-estabelecidas pela comissão organizadora;
 Caso negligencie o compromisso assumido, a qualquer momento
o Voluntário estará sujeito ao não recebimento do certificado de
horas de participação e ao cancelamento da isenção total da taxa
de inscrição.

A participação na comissão organizadora da VIII SEMEC proporcionará
80 horas de atividades complementares do grupo 1 – Atividades
complementação da formação social, humana e cultural, certificado de
organização que enriquecerá seu currículo profissional e acadêmico.

Mais informações:
Domingos Andrey Paes Gonçalves (andreypaes@hotmail.com)
Sandra Mara Kaminski Tramontin

