Retificação Nº 01 – Programa Especial Semana Universitária – Edição 2020
O Decanto de Extensão, da Universidade de Brasília,
torna pública a retificação N.01 do Edital da Semana
Universitária UnB 2020 que altera os seguintes itens
e inclui um novo:

ITEM 7. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E FINANCEIRO
ONDE SE LÊ:
Subitem 7.1 Todas as Unidades, Acadêmicas e Administrativas, Centros, HUB e BCE,
deverão entregar Relatório de Atividades da Semana 2020, que contemplará descrição
das ações realizadas, devendo ser realizado obrigatoriamente conforme o Anexo I.
Subitem 7.2 As Unidades Acadêmicas contempladas com recursos deverão entregar,
além do Relatório de Atividades, Relatório Financeiro, realizado obrigatoriamente
conforme o Anexo II.
LEIA-SE:
Subitem 7.1 Todas as Unidades, Acadêmicas e Administrativas, Centros, HUB e BCE,
deverão entregar Relatório de Atividades da Semana 2020, que contemplará descrição
das ações realizadas, devendo ser realizado obrigatoriamente conforme o Anexo III.
Subitem 7.2 As Unidades Acadêmicas contempladas com recursos deverão entregar,
além do Relatório de Atividades, Relatório Financeiro, realizado obrigatoriamente
conforme o Anexo IV.

ITEM 8. CRONOGRAMA
ONDE SE LÊ:

ATIVIDADES

PRAZO

Publicação do Edital

21/07/2020

Prazo máximo de envio da proposta única da Unidade pelo SIGAA

26/08/2020

Avaliação técnica das propostas

26 a 31/08/2020

Adequação das propostas

26 a 31/08/2020

Divulgação da programação

04/09/2020

Inscrições online de público

04/09/2020

Abertura Oficial da Semana

21/09/2020

Encerramento Oficial da Semana

25/09/2020

Lançamento de frequência no sistema

25/10/2020

Prazo final para envio dos Relatórios de Atividades e Financeiro

30/11/2020

LEIA-SE:

ATIVIDADES

PRAZO

Publicação do Edital

21/07/2020

Prazo máximo de envio da proposta única da Unidade pelo SIGAA

26/08/2020

Avaliação técnica das propostas

26 a
31/08/2020

Adequação das propostas

26 a
31/08/2020

Envio de formulários preenchidos com o Resumo das Atividades
Gravadas e de Transmissão ao Vivo submetidas pelas
unidades acadêmicas e administrativas

Até
04/09/2020

Link do Formulário: https://forms.gle/TJkqqRKAgWhH2ZaS9

Divulgação da programação

04/09/2020

Inscrições online de público

04/09/2020

Abertura Oficial da Semana

21/09/2020

Encerramento Oficial da Semana

25/09/2020

Lançamento de frequência no sistema

25/10/2020

Prazo final para envio dos Relatórios de Atividades e Financeiro

30/11/2020

ITEM 10. DAS MODALIDADES, FORMATOS E PLATAFORMAS

ONDE SE LÊ:
Subitem 10.1.1.8 Os proponentes deverão realizar a produção e publicação dos vídeos
no YouTube antes do preenchimento da proposta no SIGAA, respeitando o prazo limite
de submissão estipulado por este edital;
LEIA-SE:
Subitem 10.1.1.8 Os proponentes deverão realizar a produção e publicação dos vídeos
no YouTube antes do preenchimento da proposta no SIGAA, respeitando o prazo limite
de submissão estipulado por este edital. Caso não tenham o link do vídeo gravado até
a data final de submissão, poderão submeter a proposta normalmente, dentro do
prazo estipulado neste edital e, posteriormente, deverão informar o link, via
formulário do Resumo das Atividades da Proposta, até o dia 04 de setembro:
https://forms.gle/TJkqqRKAgWhH2ZaS9
ONDE SE LÊ:
Subitem 10.1.1.9 Para a modalidade de ações gravadas, serão aceitos os seguintes
formatos de ações:
LEIA-SE:
Subitem 10.1.1.9 Para a modalidade de ações gravadas, serão sugeridos os seguintes
formatos de ações:
ONDE SE LÊ:
Subitem 10.1.2.9 Para a modalidade de transmissões ao vivo, serão aceitos os seguintes
formatos de ações:
LEIA-SE:
Subitem 10.1.2.9 Para a modalidade de transmissões ao vivo, serão sugeridos os
seguintes formatos de ações:

ONDE SE LÊ:
Subitem 10.5 O proponente da atividade deverá organizar a documentação legal sobre
Autorizações de Uso de Imagem, Voz e Nome, disponível no Anexo II, junto aos
participantes das ações gravadas e de transmissão ao vivo, devidamente assinadas, e
anexar no ato de submissão da proposta;
LEIA-SE:
Subitem 10.5 O proponente da atividade deverá organizar a documentação legal sobre
Autorizações de Uso de Imagem, Voz e Nome, disponível no Anexo II, junto aos
participantes das ações gravadas e de transmissão ao vivo, devidamente assinadas,
estando ciente e assumindo as responsabilidades quanto ao uso de imagem, som e
nome destes, sem prejuízo legal e responsabilização para o Decanato de Extensão e
a Universidade de Brasília.

INCLUSÃO DE ITEM:
Item 10.6 Todas as ações submetidas e aprovadas ficarão disponíveis no canal Extensão
UnB, do YouTube, para acesso ao público após a Semana Universitária 2020, salvo se o
coordenador de ação gravada ou transmissão ao vivo remover o vídeo ou solicitar,
via e-mail semanauniversitariaunb@gmail.com, a não divulgação do material na
plataforma. Para as ações de transmissão ao vivo, também haverá a possibilidade de
download da transmissão via Stream Yard, respeitando as limitações da plataforma, que
poderão ser utilizadas pelo coordenador da atividade posteriormente.

Brasília, 14 de agosto de 2020.

Olgamir Amância Ferreira
Decana de Extensão

