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Edital 

 

A Universidade Federal Fluminense realizará, como evento da PROGRAD na Agenda Acadêmico-

Científica UFF de 2012, dois eventos destinados à divulgação de atividades de iniciação à docência: o 
VIII Seminário Interativo de Prática Pedagógica, Pesquisa e Extensão na Formação do Professor e a X 

Mostra de Iniciação à Docência na Educação Básica. Os dois eventos são de caráter acadêmico–

científico, aberto a todos os estudantes das licenciaturas e aos professores da escola básica envolvidos na 

formação dos licenciandos da UFF, em estágio ou em projetos de Iniciação à Docência. As apresentações 
serão realizadas em duas modalidades: pôster e comunicação oral 

 

O VIII Seminário Interativo de Prática Pedagógica, Pesquisa e Extensão na Formação do Professor 
ocorrerá no dia 16 de outubro, a partir das 12 horas. A X Mostra de Iniciação à Docência ocorrerá no dia 

17 de outubro, das 8h às 18 horas. Todas as apresentações serão realizadas na Faculdade de Educação, 

Bloco D, campus do Gragoatá, Niterói-RJ. 

 

1. Das Inscrições de trabalho 

 

1.1. Serão inscritos trabalhos em forma de pôster, mini-curso e/ou oficina (VIII Seminário 
Interativo de Prática Pedagógica, Pesquisa e Extensão na Formação do Professor), relato de 

experiência de profissionais em exercício no magistério da Educação Básica (Fórum de 

Formação de Professores) e comunicação oral (X Mostra de Iniciação à Docência).  

1.2. POSTER: Serão aceitas inscrições de trabalhos que tenham como autores estudantes dos 

cursos de Licenciatura da UFF admitidos a partir de junho de 2012, na Divisão de Prática 
Discente/PROGRAD e/ou no Pibid UFF. Os trabalhos deverão relatar ações em sala de aula 

no magistério da Educação Básica e Ensino Superior, este último relacionado à formação de 

professores. Cada trabalho poderá ter até seis relatores (alunos das licenciaturas), além de 
orientador e co-orientador.  

1.3. Serão admitidas propostas de mini-curso e/ou oficinas ministrados por alunos de licenciatura 
da UFF inseridos em projetos de iniciação à docência na programação do VIII Seminário 

Interativo de Prática Pedagógica, Pesquisa e Extensão na Formação do Professor, a realizar-

se no dia 16 de outubro, às 14 horas. 

1.4. Professores da rede pública poderão inscrever-se de acordo com os termos do presente Edital e 

apresentar seus relatos de experiência na programação do Fórum de Formação de 
Professores, a realizar-se no dia 16 de outubro às 14 horas. 

1.5. COMUNICAÇÃO ORAL: Serão aceitas inscrições de trabalhos que tenham como autores 
estudantes dos cursos de Licenciatura da UFF. Os trabalhos deverão relatar ações em sala de 

aula no magistério da Educação Básica e Ensino Superior, este último relacionado à 



formação de professores. Cada trabalho poderá ter até três relatores, além de orientador e co-

orientador.  

1.6. FORMA DE INSCRIÇÃO: A inscrição será realizada mediante o envio do Resumo do 

trabalho, por e-mail à Comissão Organizadora de cada evento (pôster: 

seminario.praticapedagogica@gmail.com; comunicação oral: 
mostradeiniciacaodocencia@gmail.com), até o dia 23 de setembro de 2012. O envio deverá 

ser realizado pelo orientador do trabalho, preferencialmente, que zelará pelo cumprimento 

dos termos do Edital. O trabalho aceito receberá correspondência eletrônica da comissão de 

organização (para o e-mail do Orientador e de um autor, indicado pelo grupo) até o dia 05 de 
Outubro, com divulgação do local e do horário da apresentação do pôster ou comunicação 

oral. Os certificados serão emitidos de acordo com as informações dos autores, constantes do 

Resumo. Não serão aceitas abreviações no nome dos autores.  

          

2.  Do resumo para pôster, mini-curso e relato de experiência 

 

2.1. Conteúdo mínimo: No resumo deverão constar obrigatoriamente objetivo, referencial teórico, 

metodologia, resultados e bibliografia do trabalho. 

2.2. Formatação: O resumo deve ser digitado em arquivo com extensão DOC e deverá ter a 

seguinte formatação: 

i. Estar escrito em folha tamanho A-4, margens de 3 cm a toda volta, em parágrafo único, 

justificado, espaçamento simples entre as linhas. 

ii. Titulo do trabalho centralizado, escrito em fonte Times New Roman tamanho 12, caixa 

alta, em negrito. 

iii. Nome do(s) aluno(s) autor(es) à direita, em fonte Times New Roman tamanho 10. 

iv. Nome do(s) professor(es) orientador(es) e co-orientador(es) à direita, em fonte Times 

New Roman tamanho 10. 

v. Corpo de texto em fonte Times New Roman, tamanho 12, contendo entre 200 e 300 

palavras. 

vi. A bibliografia deverá constar ao final, em separado do corpo do texto. 

vii.  Devem ser indicadas três palavras-chaves, após a bibliografia. 

 

3. Do resumo para comunicação oral 

 

3.1. Conteúdo mínimo: No resumo deverão constar obrigatoriamente objetivo, referencial teórico, 

metodologia, resultados e bibliografia do trabalho. 

3.2. Formatação: O resumo deve ser digitado em arquivo com extensão DOC e deverá ter a 

seguinte formatação: 

i. Estar escrito em folha tamanho A-4, margens de 3 cm a toda volta, em parágrafo único, 

justificado, espaçamento simples entre as linhas. 

ii. Titulo do trabalho centralizado, escrito em fonte Times New Roman tamanho 12, caixa 

alta, em negrito. 

iii. Nome do(s) aluno(s) autor(es) à direita, em fonte Times New Roman tamanho 10. 

iv. Nome do(s) professor(es) orientador(es) e co-orientador(es) à direita, em fonte Times 

New Roman tamanho 10. 

v. Corpo de texto em fonte Times New Roman, tamanho 12, contendo entre 300 e 500 

palavras. 

vi. A bibliografia deverá constar ao final, em separado do corpo do texto. 

vii.  Devem ser indicadas três palavras-chaves, após a bibliografia. 
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4. Da apresentação dos trabalhos  

 

4.1. Todos os inscritos para pôsteres estarão apresentando seus trabalhos na seguinte conformidade:  

i. Data : 16  de outubro de 2012.  

ii. Horário de apresentação de posteres:  12h às 18h, em sessões de 2 horas de duração. 

iii. Local: Faculdade de Educação, campus do Gragoatá, Niterói.  

iv. O trabalho será apresentado na modalidade pôster. O pôster deverá ter as medidas de 1,30 
m de altura por 1,00 m de largura.  

v. Os grupos deverão obrigatoriamente permanecer em sala até o final da sessão para 
eventuais esclarecimentos à banca avaliadora.  

4.2.  Todos os inscritos para comunicação oral estarão apresentando seus trabalhos na seguinte 

conformidade:  

i. Data : 17  de outubro de 2012.  

ii. Horário de apresentação de comunicações orais:  08h às 18h, em sessões de 2 horas de 
duração. 

iii. Local: Faculdade de Educação, campus do Gragoatá, Niterói.  

iv. Apresentação: comunicação oral com 15 minutos de duração e 05 minutos de discussão. 
Será disponibilizado aparelho de Datashow, com notebook.  

v. Os grupos deverão obrigatoriamente permanecer em sala até o final das apresentações 
dos demais trabalhos inscritos.  

 

5. Da avaliação dos trabalhos 

 

5.1. Os trabalhos serão avaliados por bancas constituídas por professores da UFF (orientadores de 

projetos de iniciação à docência e/ou interessados) e da rede pública de Educação Básica, 
convidados pela Comissão Organizadora do VIII Seminário Interativo de Extensão, Pesquisa 

e Prática Pedagógica na Formação do Professor e da X Mostra de Iniciação à Docência, 

especialmente constituídas para esse fim.  

5.2. No caso da X MID, serão selecionados trabalhos que receberão premiação (1º, 2º e 3º lugares) 

por grupo: 

Ciências I: cursos de Matemática, Física e Química 

Ciências II: cursos de Enfermagem, Ed. Física, Biologia e Psicologia 

Ciências III: cursos de História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia 

Ciências IV: cursos de Letras e Pedagogia 

 

6. Disposições gerais 

 

6.1. Os bolsistas deverão participar de todas as atividades previstas para o VI Fórum de Licenciaturas da 

UFF e Fórum de Formação de Professores, no dia 16 de outubro, com início às 08h e término previsto 

para as 16h, com o acompanhamento da frequência para posterior certificação de participação. 

 

6.2. Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do VIII Seminário 

Interativo de Extensão, Pesquisa e Prática Pedagógica na Formação do Professor e da X Mostra de 

Iniciação à Docência. 

 

Niterói, 14 de setembro de 2012. 

 


