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ORIENTAÇÕES AOS MINISTRANTES DE MINICURSOS DA 19ª SEPEX 2022 

 
Podem inscrever minicursos na SEPEX: professores, servidores técnico-administrativos (TAE) e 

alunos de pós-graduação da UFSC. Alunos de graduação ou pessoas externas à UFSC podem 

ministrar minicursos desde que os mesmos estejam sob a responsabilidade de um professor ou 

TAE da UFSC.  

Todos os ministrantes deverão estar cadastrados no sistema de inscrições da SEPEX - 

http://sgsepex.ufsc.br  

A submissão de propostas para minicursos estará aberta entre os dias 08 e 25 de setembro, na 

plataforma http://sgsepex.ufsc.br  

Os minicursos podem ter carga horária de até 4 (quatro) horas e podem ser realizados nas 

modalidade virtual e/ou presencial. 

Serão no máximo 4 (quatro) ministrantes por minicurso. 

A carga horária dos minicursos deve ser de no mínimo 4(quatro) e no máximo 12 horas. Os 

minicursos devem ser ofertados em uma única turma, podendo ser divididos em blocos de 4 

(quatro) horas cada. 

O minicurso deverá ser ofertado de maneira gratuita à comunidade interna e/ou externa da 

UFSC. 

A criação de link da sala virtual do minicurso, quando for o caso, bem como as condições 

técnicas para sua realização é responsabilidade do proponente. 

O link do minicurso virtual deverá ser registrado no campo “LOCAL” no ato da inscrição na 

plataforma http://sgsepex.ufsc.br.  

A reserva e utilização de espaços físicos para realização de minicursos presenciais é 

responsabilidade do proponente. 

Além do devido registro na plataforma, para homologação do minicurso, os proponentes 

precisarão encaminhar um e-mail para sepex@contato.ufsc.br , com as seguintes informações: 

• Nome do minicurso; 

• Nome(s) do(s) ministrante(s); 

• Data e horário a ser realizado; 

• Link de acesso à sala virtual; 

• Termo de compromisso. 

A inscrição do minicurso não garante a participação na SEPEX. É preciso aguardar a 

homologação dos minicursos inscritos.  

Todas as etapas serão divulgadas na página da SEPEX - https://sepex.ufsc.br/  
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Tendo em vista que se trata de um evento voltado para a divulgação da cultura científica, as 

submissões de propostas devem ser fundamentadas em práticas e conhecimentos científicos, 

observando critérios como imparcialidade e objetividade. 

No dia do minicurso, o ministrante deverá registrar os participantes presentes e também os que 

eventualmente não efetivaram a inscrição para a emissão dos certificados de participação. O 

ministrante do minicurso decidirá sobre a participação de não inscritos. 

A lista de participantes, com nomes completos e informações sobre o minicurso, deverá ser 

encaminhada sepex@contato.ufsc.br, até 5 dias após a sua conclusão. 

 

INFORMAÇÕES À COMUNIDADE PARTICIPANTE DOS MINICURSOS: 

 

Durante a SEPEX, vários minicursos são oferecidos à comunidade interna e externa da UFSC. 

Os minicursos são gratuitos e com número limitado de vagas.  

 

As inscrições para participar dos minicursos começam no dia 24 de outubro e vão até 06 de 

novembro. 

 

Para acessar a lista de minicursos disponíveis e fazer sua inscrição, os interessados deverão 

visitar a página http://sgsepex.ufsc.br. Nesta página, deverão clicar em “Entrar” no campo 

superior direito e posteriormente informar o seu IdUFSC. Caso o interessado não possua um 

IdUFSC, deverá clicar em cadastrar-se e seguir os procedimentos indicados. 

 

Para receber o certificado de participação é obrigatória a inscrição prévia no minicurso e o 

registro de presença pelo ministrante do minicurso, bem como ter 75% de frequência. 

 

O não comparecimento no minicurso de maneira injustificada, ficará registrado e pode impedir 

sua inscrição para as próximas edições da SEPEX.  
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