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Norma para apoio a eventos no âmbito da Escola de Enfermagem da USP 
(Aprovada na 348ª Sessão Ordinária da Congregação, em 10/11/2010) 

1 - Da Finalidade 

Artigo 1º - Os apoios destinam-se a eventos promovidos ou coordenados por docentes da Escola de 

Enfermagem da USP. 

Artigo 2º - Cabe aos coordenadores ou promotores definir a finalidade e o tipo do evento. 

I. Colóquio - Maneira formal de apresentação de um dado conhecimento específico. Ocorre 

geralmente nas universidades como forma de apresentação de trabalho acadêmico. Para 

apresentar um colóquio é preciso elaborar um texto, o qual deverá ser apresentado durante a 

exposição. O trabalho apresentado costuma ser uma comunicação. 

II. Conferência - Reunião formal, com apresentação de um tema específico. Após a explanação o 

moderador abre uma sessão para que o conferencista responda às perguntas. 

III. Congresso - Reuniões que visam debater assuntos de interesse a um determinado segmento 

profissional. 

IV. Encontro - Reunião com o objetivo de apresentar trabalhos e estudos, promovendo troca de 

experiências. 

V. Exposição - Evento criado para a exposição técnica de serviços, trabalhos ou produtos 

direcionados a um público específico. 

VI. Feira - Tem por objetivo proporcionar o contato com canais de comercialização, promovendo o 

encontro entre fornecedores e compradores, definindo tendências de mercado. Pode ocorrer 

paralelamente a um congresso ou convenção. 

VII. Fórum - Seu objetivo consiste em conseguir efetivar a participação de um público numeroso, 

motivado por um coordenador que levanta o problema de interesse geral. 

VIII. Jornada - Reunião periódica, de âmbito regional, de determinado grupo de profissionais, 

objetivando discutir diversos assuntos. Pode-se dizer que é um congresso em miniatura. 

IX. Mesa-Redonda - Reunião do tipo clássico, preparada e conduzida por um coordenador 

(moderador) que orienta a discussão para que ela se mantenha sempre em torno do tema 

principal. 

X. Mostra - Exposição com caráter itinerante que percorre vários locais ou cidade, com o mesmo 

conteúdo e formato. 

XI. Oficina - Tem o mesmo formato do workshop: a primeira fase é expositiva e a segunda apresenta 

caráter mais prático. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_acad%C3%AAmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
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XII. Painel - Deriva da mesa redonda. Caracterizado por um grupo de apresentação, no qual os 

expositores debatem entre si o assunto em pauta.  

XIII. Palestra - Deriva da conferência. Coordenada por um moderador, consiste na apresentação de 

um tema para uma platéia com conhecimento sobre o tema. 

XIV. Semana - Designa o evento que, com a duração de sete dias, envolve os participantes em vários 

acontecimentos (painéis, conferências, palestras etc.). 

XV. Seminário - Exposição oral para participantes que já possuam algum conhecimento prévio do 

assunto a ser debatido. 

XVI. Simpósio - Deriva da mesa-redonda, possuindo como característica o fato de contar com a 

participação de especialistas de renome. 

XVII. Videoconferência - Utilizando-se de recursos audiovisuais e eletrônicos, a reunião pode ser 

compartilhada simultaneamente por participantes de diferentes locais, cidades ou até mesmo 

países. 

XVIII. Workshop - Utilizado pela área empresarial, com o objetivo promocional ou comercial. É um 

evento com curta duração, dividido em duas partes: a primeira delas é a expositiva sobre um 

tema, serviço ou produto e a segunda é a prática deste. 

2 - Da Proposta de Evento 

Artigo 3º - A proposta de evento deve conter os elementos que seguem 

I. Formulário padrão totalmente preenchido e aprovado pelo Conselho de Departamento, com as 

seguintes informações: 

§ 1º finalidade e tipo do evento 

§ 2º nome(s) do(s) Responsável (is); 

§ 3º objetivo e público-alvo; 

§ 4º número de vagas e critério de seleção; 

§ 5º requisitos e procedimentos de inscrição; 

§ 6º isenções: os candidatos às vagas gratuitas ou às isenções precisam satisfazer o perfil do 

público-alvo e pertencerem ao quadro da EEUSP. O número mínimo de isentos é de 1(um) para 

docente; cinco por cento (5%) para discente e 1(um) para funcionário; fica a critério do 

coordenador a destinação das demais vagas gratuitas a outras instituições. 

§ 7º programa do evento, contendo datas, horários, nome e contato dos convidados; 
§ 8º nomes dos monitores participantes, caso existam. 

II. Formulário de caracterização financeira, aprovado pelo Serviço de Contabilidade, com ciência do 

Departamento, contendo as seguintes informações: 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

§ 1º o(s) docente(s) responsável (is) deverá (ão) garantir a provisão de recursos para cobrir os 

gastos relativos aos serviços de apoio solicitados e aprovados. Caso a provisão de recursos não 

cubra os gastos, o Departamento do(s) responsável (is) deverá (ão) arcar com as despesas. 

§ 2º especificar as fontes de custeio, itens de despesa, remuneração de docentes e funcionários e 

cronograma de desembolso, de acordo com as normas vigentes na USP. 

§ 3º eventos organizados por grupos de pesquisa da EEUSP, nos casos da provisão de recursos 

não cobrir os gastos, a CCEx cobrirá as despesas referentes a: 

a) confecção de certificado; 

b) confecção de cinqüenta (50) cópias de cartazes; 

c) um (1) lanche padrão (café, bolacha e suco), por período; 

d) refeição para convidado na EE. 

As demais despesas que não forem cobertas pelas fontes de custeio deverão ser arcadas pelo(s) 

Departamento(s) do(s) responsável (is) do evento. 

3 – Do Processo de Aprovação dos Eventos 

Artigo 4º - A proposta de evento deve ser aprovada nas instâncias competentes. 

I. Pelo Conselho de Departamento ao qual o(s) coordenador ou promotores pertence(m) e a seguir 

encaminhado para aprovação da Comissão de Cultura e Extensão. 

   § 1º quando o evento for coordenado por docentes de mais de um Departamento a proposta 

deve ser aprovada nos Conselhos dos Departamentos envolvidos. 

§ 2º a aprovação do evento ad referendum poderá ocorrer em uma única instância da EEUSP; 

II. No caso de alteração da data de realização do evento, o pedido terá que ser novamente 

analisado. Para tanto, o(s) docente (s) responsável (is) encaminhará (ão) ofício à CCEx 

solicitando tal análise e informando o novo período de realização do evento. Caso haja quaisquer 

outras alterações, além da data, deve-se apresentar novo formulário e planilha, para nova análise 

da CCEx, atendendo aos prazos mínimos estabelecidos. 

4 – Do Prazo para Encaminhamento das Propostas dos Cursos 

Artigo 5º - Devem ser observados os prazos que seguem. 

I. Entrega da proposta de eventos ao Serviço de Cultura e Extensão Universitária com antecedência 

de 5 dias úteis às datas da reunião ordinária da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, e 2 

(dois) meses, no mínimo, antes do início do evento. 

II. A resposta da decisão será encaminhada no prazo de 2 (dois) dias, após a Reunião da CCEx. 
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5 – Dos tipos de apoios disponíveis pela CCEx 

Artigo 6º - Cabe ao Serviço de Cultura e Extensão apoiar a realização de evento nas atividades seguintes. 

I.  Montagem das informações para confecção de folder e envio à gráfica. 

§ 1º - A aprovação final do conteúdo e forma do folder é de responsabilidade do(s) docente(s) 

responsável (is) pelo evento. 

II. Elaboração de lista de inscritos, cartas convites, atestados aos palestrantes e certificados aos 

participantes. 

III. Pesquisa e disponibilização de relação de hotéis e restaurantes na região. 

IV. Divulgação. 

§ 1º - Pela Internet, por meio de banco de dados da CCEx ou outros fornecidos pelo(s) 

responsável(s); portal da USP, Jornal da USP, Rádio USP, Catálogos da USP e outros. 

§ 2º - Via correio (quando previsto no formulário de caracterização financeira). 

a) reprodução de material (sem limite para impressora preto e branco ou xerox e até 

550 cópias para impressora colorida); 

b) preparo de material para postagem. 

§ 3º - O Serviço de Cultura e Extensão Universitária realizará exclusivamente divulgação de 

eventos promovidos pela EEUSP, ou que tiverem a solicitação de divulgação aprovada na CCEx. 

V. Informações por telefone, e-mail ou pessoalmente, aos interessados pelo evento. 

VI. Reserva de local e equipamentos. 

VII. Recebimento de inscrições prévias e no dia do evento na Secretaria do Serviço de Cultura e 

Extensão Universitária. 

§ 1º - No caso do evento ser realizado fora da unidade, é necessário solicitar autorização junto à 

chefia imediata, para mobilizar o funcionário para o local de realização do evento; 

§ 2º - No caso do evento ser realizado fora do horário de expediente, ou, aos sábados, os 

funcionários só poderão estar presentes mediante justificativa e autorização da diretoria, e 

pagamento de hora extra, aprovado pela Reitoria da USP. 

VIII. Solicitação de lanche, almoço, água, café e descartáveis. 

§ 1º- O lanche oferecido inclui especificamente: bolacha doce e salgada, café e suco; 

§ 2º - O almoço será previamente solicitado ao COSEAS-EE. 

IX. Reserva de Estacionamento para convidados, de acordo com critérios definidos pela EEUSP. 
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X. Solicitação de traslado e hospedagem de convidados, previamente definidos pelo docente 

responsável, de acordo com o previsto no formulário de caracterização financeira. 

XI. Solicitação de compra de materiais diversos via mercúrio, conforme previsão no formulário de 

caracterização financeira e de acordo com o Manual de compras disponível na intranet da 

EEUSP. 

XII. Solicitação de serviços de tradução e intérprete, via mercúrio, ao Setor de Compras, que fará 

cotação de 3 (três) orçamentos. 

XIII. Disponibilização de atendimento a pessoas com necessidades especiais no local do evento. 

Artigo 7º - Os casos omissos nesta norma serão decididos pela CCEx. 

Comunicado na 348ª Sessão Ordinária da Congregação, em 10/11/2010. 


