
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 
 

 Para os encontros locais poderão ser inscritos quaisquer trabalhos nas modalidades 

de Comunicação Oral e Pôster. Cada trabalho poderá ter até 3 autores. 

 Para o encontro em Goiânia serão aceitos somente trabalhos na modalidade de 

Comunicação Oral cuja proposta tenha sido completamente desenvolvida e 

avaliada quanto à sua eficiência em promover a aprendizagem dos alunos da 

educação básica e que foi objeto de reflexão dentro do grupo quanto ao seu 

impacto na formação dos acadêmicos do PIBID/UFMS. 

 O envio do trabalho deverá ser feito exclusivamente pelo e-mail 

pibidcpan2015@gmail.com, devendo ser anexados o formulário de inscrição e o 

arquivo com o trabalho. 

 Os trabalhos tanto de Comunicação Oral quanto o Pôster deverão atender a uma 

das seguintes áreas: 

1. Metodologias exitosas; 

2. Descrição de Material Didático; 

3. Relatos de Projetos (Intervenção, Extensão e pesquisa); e, 

4. Relatos de atividades formativas internas dos grupos. 

 Para a inscrição na modalidade de Pôster serão aceitos trabalhos em andamento, 

sendo que os autores deverão enviar um resumo contendo os seguintes elementos: 

1. Introdução; 

2. Objetivos; 

3. Metodologia; 

4. Resultados Esperados. 

 O texto deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, 

justificado. O texto deve ser precedido pelo título, em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, centralizado e em negrito. Em seguida deve constar o resumo de 300 

a 500 palavras, seguido por três palavras-chave.  

 Para a inscrição na modalidade de Comunicação Oral serão aceitos trabalhos em 

andamento e trabalhos concluídos. O texto deverá ter no máximo 6 páginas, 

contendo os seguintes elementos:  

1. Introdução: apresentação do tema e sua contextualização. Qual foi o 

problema didático que a ação descrita no trabalho procurou solucionar?; 

2. Referencial Teórico: descrição sucinta do Referencial que guiou o trabalho; 

3. Justificativa da atividade proposta: por que esta atividade foi proposta? O 

que aponta esta atividade como uma possível solução do problema 

didático apontado na Introdução; 

4. Descrição da atividade desenvolvida; 

5. Avaliação didática da atividade desenvolvida: houve aprendizagem pelos 

alunos das escolas? Houve aprendizagem pelos alunos do PIBID?; e, 

6. Avaliação do impacto da atividade na formação do aluno (feita pelos 

alunos): como os alunos avaliam sua formação como docentes após a 

realização da atividade? 

ATENÇÃO: Nos trabalhos em andamento não constarão os itens 5 e 6, sendo 

substituídos pela descrição dos resultados esperados. 
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 O texto deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, 

justificado. O texto deve ser precedido pelo título, em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, centralizado e em negrito. Em seguida deve constar o resumo, de 300 

a 500 palavras, seguido por três palavras-chave. Após as palavras-chave, deve-se 

iniciar o texto integral, com até 6 páginas, considerando-se figuras, tabelas e 

Referências. 

 O prazo para a inscrição dos trabalhos será o dia 27 de setembro de 2015. 

 A divulgação dos trabalhos aprovados será no dia 09 de outubro de 2015. Também 

serão divulgados os trabalhos concluídos aprovados para apresentação no evento 

Regional do PIBID (Goiânia). 

 Não é permitida a identificação de nenhum dos autores no arquivo enviado, sob 

pena de exclusão pela Comissão Avaliadora por quebra de anonimato. 

 O material aceito para apresentação e/ou publicação será utilizado em sua versão 

original. Ou seja, os textos enviados não são passíveis de substituição e/ou 

modificações após o período de sua submissão. 

 Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do evento e serão 

disponibilizados no Site. 

 Os arquivos enviados deverão ser compatíveis com o sistema Windows e com o 

Microsoft Office. 

 Os textos que, por qualquer razão, deixarem de atender, parcial ou integralmente, 

a qualquer das condições acima serão excluídos pela Comissão Avaliadora. 

 Para que o trabalho seja publicado, os autores deverão entregar um vídeo, com  

duração de 10 minutos, com a apresentação do trabalho. 

 Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Científica.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 Os trabalhos apresentados serão avaliados pelos seguintes critérios: 

 Apresentação clara da problemática abordada: qual foi o problema 

didático que a ação descrita no trabalho procurou solucionar? 

 Consistência entre o referencial e os objetivos da atividade proposta; 

 Consistência entre o referencial e a forma de avaliação da aprendizagem 

proposta; 

 Consistência entre os processos avaliativos sobre o impacto da ação sobre a 

formação dos estudantes, o referencial teórico e a avaliação realizada; e,  

 Redação do texto (coesão, coerência, encadeamento de ideias, 

gramática, ortografia, adequação às normas de confecção de gráficos e 

tabelas, relevância, domínio do tema e do referencial teórico, originalidade, 

etc.). 

 

 Os trabalhos serão classificados de acordo com cada quesito de avaliação: 

 

 Completamente satisfatório: quando o trabalho atingiu plenamente o quesito; 

 Satisfatório: quando o trabalho apresenta o quesito, mas poderia ser melhorado; 

 Parcialmente satisfatório: quando o quesito está presente, mas precisa ser mais 

bem desenvolvido; 

 Insatisfatório: quando o quesito não está presente no trabalho. 



 
 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

 Quando dois ou mais trabalhos empatarem no número de quesitos, dar-se-á 

prioridade aos trabalhos que apresentarem mais coerência entre o referencial 

teórico e a metodologia escolhida, entre o referencial teórico e a avaliação 

proposta e entre o referencial teórico e os objetivos da ação. 

 

 

 

 




