EDITAL I
I Encontro de Práticas Docentes em Metodologias Ativas da Faculdade

O Núcleo de Inovações Pedagógicas (NIP) da Faculdade do Pantanal torna
pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação
no I Encontro de Práticas Docentes em Metodologias Ativas que será
realizado no dia de 20 de outubro das 9h às 16h, no Campus Cáceres-MT.

1. Dos objetivos:
○ Divulgar atividades de experiência pedagógicas e conhecimentos
docentes em metodologias ativas;
○ Propiciar momentos formativos para professores através do diálogo e
da troca de experiência;
○ Possibilitar o debate e a reflexão em torno da formação docente;
○ Favorecer a socialização de experiências docentes em metodologias
ativas.

2. Das etapas de inscrição e participação
As inscrições para participação e apresentação de trabalhos acontecerão a
partir de 31/08/2018 através do formulário no link abaixo. Serão aceitas
inscrições para apresentação de trabalhos de relato de experiência docente
em metodologias ativas.

Formulário de Inscrição

2.1. Modalidades de inscrição

2.1.1. Ouvinte;

2.1.2. Relato de experiência com apresentação de trabalho (somente para docentes
- no máximo dois autores).

2.1.2.1.

As apresentações acontecerão na modalidade oral com duração de 15

minutos. O resumo deve conter introdução, objetivos, metodologia, discussão e
conclusão.

2.1.2.2. No ato da inscrição deve ser enviado resumo informativo que comporá o
programa do evento (em pdf online). Contendo entre 350 e 500 palavras de acordo
com

a

NBR/ABNT

6028/2003 sem citações, informando “[...] finalidades,

metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa,
inclusive, dispensar a consulta ao original".

Parágrafo Único. A inscrição só será confirmada com o envio do resumo constante
no

item

2.1.2.2

deste

Edital

ao

endereço

eletrônico:

m.ativas@athenaseducacional.com.br.

3. Da publicação e normas de avaliação

3.1 Da publicação:
3.1.1 Os três trabalhos melhores avaliados serão publicados no Livro Práticas
Docentes em Metodologias Ativas na Amazônia - Cada artigo publicado terá
direito a cinco exemplares do livro.

3.1.2 Para a publicação o autor deve entregar texto final até 19 de novembro de
2018 texto em forma de capítulo de livro contendo, introdução, metodologia,
discussão, conclusão e referências.

3.1.2.1 O não envio do texto até a data prevista no item 3.1.2 acarretará a perda do
direito passando este ao candidato classificado subsequente.
3.1.2.2 O canditado subsequente classificado terá até o dia 26 de novembro de 2018
para enviar o texto.

3.1.3 Normas de apresentação do texto.
O texto deverá apresentar introdução, metodologia, discussão, conclusão e
referências, conter entre 12 e 15 laudas com referências, justificado, fonte times
new roman 12 para o texto e 10 para citações de mais de três linhas, espaçamento
1,5. margem esq. e sup.3; dir. e inf. 2.

Introdução: nesta seção deve-se apresentar a atividade desenvolvida como parte
de uma experiência concreta/vivida, buscando o nível de generalização, bem como
de uma teoria que o fundamenta (as referências bibliográficas atuais); a pertinência
do tema proposto; finalizando com os objetivos do trabalho.

Metodologia: primeiramente deve-se apresentar uma descrição contextual (espaço
e tempo) de onde foi realizada a experiência, sendo possível acrescentar outros
elementos. Em seguida, descreve-se os procedimentos utilizados durante a
observação dos dados; situando a teoria, bem como sua adequação para as
observações coletadas na experiência.

Discussão: relata-se a experiência, a prática profissional à luz de uma teoria ou de
conceitos que possam fundamentar as observações sistematizadas.

Conclusão: síntese das conclusões mais relevantes.

Referências: conforme a NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2002a) “elemento obrigatório, constitui uma lista ordenada dos

documentos efetivamente citados no texto”. As referências são apresentadas em
ordem alfabética de autor e alinhadas somente à margem esquerda do texto.

3.1.4 Os demais trabalhos serão organizados em número especial da Revista
Saberes.

3.2 Normas de Avaliação

3.2.1 Comissão externa e Público ouvinte::

Avaliará em ficha própria atribuindo conceito entre 1 e 5, sendo 1 (um) considerado
“insatisfatório” e 5 (cinco) “excelente.”

Serão avaliados os seguintes critérios:
1. Clareza

na

apresentação

do

relato,

apresentação

dos objetivos e

competências a serem desenvolvidas na proposta.
2. Descrição detalhada da metodologia utilizada e do desenvolvimento da
experiência:
3. Relação com as metodologias trabalhadas no projeto;
4. Relevância dos resultados apresentados para a prática docente;

4. Público Alvo:

Docentes e funcionários da IES

5. Cronograma:
Lançamento do Edital:

28 de agosto de 2018;

Com publicação

de 31 de agosto a 21 de setembro 2018 de

Ouvintes

31 de agosto a 18 de outubro 2018

Inscrição

Informações sobre organização e orientações sobre apresentação

até 05 de outubro 2018.

Realização do Evento:

20 de outubro de 2018

Resultados da Avaliação

30 de outubro de 2018

Entrega do Artigo

15 de novembro de 2018

Cáceres, 28 de agosto de 2018.

__________________________
NIP

___________________________
CEEX

