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II SEMINÁRIO DOCENTE 

Minutos de Ciência: um diálogo 

1. Inscrição de egresso ou membro externo ao PPGEMEF 

1.1.  O egresso do PPGEMEF ou o membro externo ao Programa deverá 

inscrever-se pelo link:  

https://forms.gle/9r9qNykBik3G6n6PA 

1.2. Período de Inscrição: 20/11/2020 a 30/11/2020. 

1.3. Cronograma 

1.3.1. No período de 01/12/2020 a 04/12/2020 assista aos vídeos e 

submeta até 3 (três) perguntas pelo formulário cujo link é: 

 https://forms.gle/v1Pr1ZLReTENBp7y5 

1.3.2. O link para acessar os vídeos será enviado por e-mail a partir do 

dia 30/11/2020. 

1.4. No dia 05/12/2020 – das 08h30min às 11h30min – haverá o momento 

síncrono do seminário docente. 

1.4.1. O link para o momento síncrono (Google Meet) será enviado por 

e-mail no dia 03/12/2020. 

1.5. Certificado de Participação: 8 (oito) horas. 
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2. Instruções aos(às) Docentes do PPGEMEF 

2.1. Cada Docente deverá produzir um vídeo de até 10 (dez) minutos 

sobre a atividade de pesquisa.  

2.2. Cronograma 

2.2.1. O vídeo deverá ser enviado para o e-mail rfaj@ufsm.br até o dia 

30/11/2020 com o seguinte assunto “Vídeo para o II Seminário Docente 

do PPGEMEF”. 

2.2.2. No período de 01/12/2020 a 04/12/2020, favor assistir aos vídeos e 

submeter até 3 (três) perguntas pelo formulário cujo link é:  

https://forms.gle/v1Pr1ZLReTENBp7y5 

2.2.2.1. O link para acessar os vídeos será enviado por e-mail a partir do 

dia 30/11/2020. 

2.2.3. No dia 04/12/2020, você receberá um e-mail com a planilha de 

perguntas. Estas perguntas serão as questões norteadoras para o 

momento síncrono. 

2.4.  No dia 05/12/2020 – das 08h30min às 11h30min – haverá o momento 

síncrono do seminário. 

2.4.1. O link para o momento síncrono (Google Meet) será enviado por 

e-mail no dia 03/12/2020. 

 

 

Todos os acadêmicos regularmente matriculados deverão participar do II 

Seminário Docente. 

 No caso de dúvidas, fazer enviar um e-mail para rfaj@ufsm.br. 
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