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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 
 

EDITAL Nº 27 / 2018 
XV ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

I MOSTRA DE MONITORIA DA REGIÃO NOROESTE DO CEARÁ 
(Inscrição e Submissão de Trabalhos) 

 
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROGRAD), torna público a abertura das inscrições e estabelece normas à 
participação e submissão de trabalhos acadêmicos ao XV ENCONTRO DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA, a ser realizado conjuntamente com o I MOSTRA DE MONITORIA DA 

REGIÃO NOROESTE DO CEARÁ, tendo como tema central Pluralidade de Saberes. 
 
1. DO EVENTO 
1.1. O XV ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA e a I MOSTRA DE MONITORIA DA 

REGIÃO NOROESTE DO CEARÁ, em seu conjunto, constituem espaço para 
apresentação de trabalhos acadêmicos produzidos por discentes em coautoria 
com seus respectivos professores orientadores dentro do Programa Institucional 
de Monitoria Voluntária da UVA. 
 

2. DOS OBJETIVOS 
2.1. O evento XV Encontro de Iniciação à Docência e a I Mostra de Monitoria da 

Região Noroeste do Ceará têm como objetivos: 
a) Divulgar a produção de pesquisas científicas relacionadas às atividades 

desenvolvidas por discentes e docentes do Programa Institucional de Monitoria 
Voluntária da UVA; 

b) Promover a troca de experiências na interface da monitoria com o auxílio de 
professores no ensino das disciplinas, a exemplo de produção de material e 
atividades didático-pedagógicas, grupos de estudos, iniciativas de 
responsabilidade social e meio ambiente. 

 
3. DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO  
3.1. O XV Encontro de Iniciação à Docência e a I Mostra de Monitoria da Região 

Noroeste do Ceará serão realizados, concomitantemente, nos dias 16, 17 e 18 de 
outubro de 2018, em espaços a serem divulgados posteriormente, com 
solenidade de abertura no Auditório Central, no Campus Betânia. 
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4. DO PÚBLICO DE INTERESSE 
4.1. O XV Encontro de Iniciação à Docência e a I Mostra de Monitoria da Região 

Noroeste do Ceará são destinados a alunos de graduação, participantes e ex-
participantes, do Programa Institucional de Monitoria Voluntária da UVA e 
demais Instituições de Ensino Superior.  
 

5. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
5.1. Os interessados deverão fazer inscrição e submissão dos trabalhos no período de 

10 a 26 de agosto de 2018, exclusivamente pela Internet, mediante cadastro na 
Plataforma Sadoc, no endereço eletrônico sistemas.uvanet.br/sadoc/, no link 
Iniciação à Docência; devendo ser informados nome do autor e/ou coautor; 
título do trabalho; palavras-chave; professor orientador e anexado o resumo em 
formato pdf. 

5.2. Os autores deverão optar pela submissão dos trabalhos no formato de RESUMO 
SIMPLES ou RESUMO EXPANDIDO, dentre as seguintes modalidades: 

a) Relato de Experiência de Monitoria; 
b) Relato de Pesquisa. 

 
5.3. Aqueles que submeterem trabalho no formato RESUMO EXPANDIDO deverão 

indicar a apresentação como: 
a) Painel na forma de Pôster; 
b) Exposição Oral. 

 
5.4. A partir da análise dos trabalhos em Resumo Expandido aprovados com melhor 

resultado, a Comissão Organizadora selecionará, até, 5 (cinco) trabalhos por Área 
Temática para APRESENTAÇÃO ORAL, ficando os demais aprovados para 
apresentação na forma de PÔSTER, juntamente com os trabalhos aprovados no 
formato de RESUMO SIMPLES. 

5.5. A apresentação do trabalho deverá ser feita pelo autor principal. 
5.6. Não serão aceitos pedidos de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
6.1. Os trabalhos poderão terno número máximo de 3 (três) coautores, incluindo o 

professor orientador, podendo participar como coautores em até 4 (quatro) 
outros trabalhos. 

6.2. O professor orientador e demais autores, deverão ter seus nomes cadastrados 
na Plataforma Sadoc. 



 

3 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC - D.O.U. de 01/06/1994 

Campus Betânia, Avenida da Universidade, 850 - Betânia | CEP 62.040-370 | Sobral - Ceará 

(88) 3677-4271 | www.uvanet.br 

6.3. Cada participante poderá apresentar, até, dois trabalhos, sendo um RELATO DE 
EXPERIÊNCIA EM MONITORIA e um RELATO DE PESQUISA. 

6.4. Caberá ao professor orientador, antes do envio da inscrição do trabalho, revisar 
os resumos dos orientandos, bem como, tanto quanto possível, participar do 
encontro como agente multiplicador das atividades da monitoria. 

6.5. Durante o período de inscrição, os trabalhos estarão liberados aos alunos 
participantes para alterações. 
 

7. DAS NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE RESUMO SIMPLES 
7.1. O texto do RESUMO deverá ser objetivo e conciso, contendo, até, 400 

(quatrocentas) palavras, digitados em fonte Arial; tamanho 10; espaçamento 
entre linhas simples e texto justificado. 

7.2. O Resumo de RELATO DE EXPERIÊNCIA EM MONITORIA deverá condensar o 
conteúdo do trabalho distribuído nos seguintes tópicos: Período de Realização; 
Objeto da experiência; Objetivos; Metodologia; Resultados; Análise Crítica; 
Conclusões; e Recomendações. 

7.3. O Resumo de RELATO DE PESQUISA deverá condensar o conteúdo do trabalho 
distribuído nos seguintes tópicos: Introdução; Objetivos; Metodologia; 
Resultados; Discussão; e Conclusão (ainda que parciais). 

7.4. O Resumo deverá indicar as PALAVRAS-CHAVE, que deverão representar o 
assunto tratado em ordem alfabética e conter, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 
5 (cinco) palavras ou expressões, separadas e finalizadas por ponto, não 
podendo ser abreviadas. 

7.5. O Resumo deverá indicar a ÁREA DE CONHECIMENTO abaixo das palavras-chave, 
separada destas por um espaço em branco, devendo ser observada a 
classificação das áreas de conhecimento, estabelecida no subitem 10.1 deste 
Edital. 
 

8. DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO 
8.1. O Resumo Expandido deverá conter, no mínimo, 1.000 (mil) e, no máximo, 1.500 

(mil e quinhentas) palavras, incluindo referências e notas, devendo as citações 
de artigos (referências) seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

8.2. Além dos tópicos exigidos para o Resumo Simples (subitens 7.2, 7.3 e 7.4), no 
Resumo Expandido deverão ser indicadas as Referências Bibliográficas. 

8.3. O texto do Resumo Expandido deverá ser escrito de forma contínua e 
dissertativa, sem parágrafos. 
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8.4. Serão considerados DESCLASSIFICADOS os resumos expandidos que não 
atenderem às normas indicadas nos subitens 8.1 e 8.2. 

8.5. O Resumo Expandido deverá ser apresentado em arquivo no formato PDF; com a 
página configurada em tamanho A4; orientação retrato; margem superior e 
esquerda igual a 3cm; inferior e direita igual a 2cm, devendo ser utilizada a fonte 
Arial; corpo 12 e espaçamento entre linhas de 1,5, em todo o texto. 

8.6. O alinhamento do corpo do Resumo deverá ser justificado (à exceção do título). 
As páginas deverão ser numeradas em baixo e à direita, em algarismos arábicos. 

8.7. O TÍTULO deverá estar centralizado; escrito em letras maiúsculas; em negrito; 
fonte Arial e tamanho 14. 

8.8. Os nomes dos AUTORES do trabalho deverão figurar abaixo do Título, com 
espaço em branco abaixo, devendo todos os autores do trabalho estar 
identificados em nota de rodapé, com a titulação; curso de graduação e 
instituição à qual são vinculados. 

8.9. A identificação do PROFESSOR ORIENTADOR seguirá a mesma forma de 
identificação, em nota de rodapé, sendo indicada a titulação: Especialista (Esp.); 
Mestres (M.Sc); Doutor (Dr./Dr.ª), além da indicação de curso; unidade ou núcleo 
a que esteja vinculado. 

8.10. A INTRODUÇÃO deverá ser breve e clara, apresentando e justificando o 
problema estudado e os objetivos do trabalho realizado. 

8.11. Os RESULTADOS deverão, à luz do aporte teórico utilizado no trabalho de 
pesquisa, evidenciar análise e discussão dos dados obtidos, podendo usar 
recursos ilustrativos de figura e/ou tabela, incluindo, sempre que pertinente, 
uma breve consideração da relevância, vantagens e possíveis limitações de tais 
recursos. 

8.12. As CONCLUSÕES ou CONSIDERAÇÕES FINAIS deverão ser elaboradas com 
tempo verbal no presente do indicativo e considerar os objetivos explicitados e 
os resultados indicados no Resumo Expandido. 

8.13. As PALAVRAS-CHAVE deverão ser de 3 (três) a 5 (cinco) e deverão ser dispostas 
na linha imediatamente abaixo do texto do resumo, com alinhamento 
justificado; separadas por ponto; seguido de inicial maiúscula. 

8.14. A indicação da ÁREA DE CONHECIMENTO deverá vir abaixo das palavras-chave,  
separada destas por um espaçamento em branco, devendo ser observada a 
classificação das áreas de conhecimento estabelecida no subitem 10.1 deste 
Edital. 

8.15. Nas REFERÊNCIAS deverão constar apenas títulos e autores citados no texto, 
observadas as normas da ABNT. 
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9. DAS NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE PÔSTER/PAINEL 
9.1. O pôster deverá ter, obrigatoriamente, formato de 1 (um) metro de altura por 

90cm de largura, tendo no topo as a identidades visuais da UVA (brasão); do 
Governo do Estado do Ceará (marca); e do XV ENCONTRO DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA. 

9.2. O pôster deverá conter os seguintes elementos: 
a) TÍTULO: centralizado na 1ª linha; grafado em letra maiúscula e com destaque 

em negrito; 
b) ATORIA: devem ser as mesmas palavras usadas no texto do Resumo com, no 

mínimo, três e, no máximo, cinco palavras, separadas e  finalizadas por ponto, 
não podendo tais palavras ser abreviadas; 

c) PALAVRAS-CHAVE: devem ser as mesmas utilizadas no texto do Resumo com, 
no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) palavras, separadas e finalizadas 
com ponto, não podendo tais palavras ser abreviadas; 

d) INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS/DISCUSSÃO e CONCLUSÃO 
(Relato de Pesquisa); ou PERÍODO DE REALIZAÇÃO; OBJETO DA EXPERIÊNCIA; 
OBJETIVO(S); METODOLOGIA; RESULTADOS; ANÁLISE CRÍTICA; 
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES (Relato de Experiência); 

e) O pôster deverá condensar o conteúdo do trabalho, de forma a incluir uma 
breve introdução, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais 
do trabalho, ainda que parcial; 

f) REFERÊNCIAS: as referências usadas na elaboração do trabalho deverão 
figurar logo após o Resumo, conforme normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); 

g) Fotos; figuras e tabelas (opcional). 
 

9.3. Os participantes poderão orientar-se pelo modelo de pôster, disponível na 
Plataforma Sadoc, no endereço eletrônico www.uvanet.br/downloads.php, 
campo direito da página, no menu Downloads. 

9.4. Recomenda-se o uso de fonte tamanho 90 pts, em negrito, para o Título, e 
tamanho 72 pts, para os Subtítulos. 
 

10. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
10.1. Para certificação, os trabalhos a serem apresentados no XV Encontro de 

Iniciação à Docência da UVA serão avaliados por professores indicados pela 
Coordenação do Programa Institucional de Monitoria Voluntária da UVA, 
segundo as áreas de conhecimento, quais sejam: 

a) Artes e Educação; 

http://www.uvanet.br/downloads.php
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b) Ciências Exatas e da Natureza; 
c) Ciências da Saúde; 
d) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 
e) Comunicação, Letras e Literatura; 
f) Engenharias e outras Tecnologias; 
g) Ciências Agrárias e Biológicas. 

 
10.2. Os professores que participarão como avaliadores dos trabalhos deverão 

efetuar inscrição, mediante cadastro na Plataforma Sadoc, via Internet, no 
período de 7 a 20 de agosto de 2018, no endereço eletrônico 
sistemas.uvanet.br/sadoc/ , no link Iniciação à Docência. 

10.3. Os trabalhos estarão disponíveis para a avaliação preliminar, no período de 
10 de setembro a 23 de setembro a de 2018, na Plataforma Sadoc. 

10.4. Os avaliadores poderão indicar correções, reformulações, inclusões, 
supressões e outras modificações que entenderem pertinentes, na forma 
de parecer. 

10.5. O texto do trabalho inicialmente submetido ficará disponível aos autores 
para alteração, conforme parecer do avaliador. 

10.6. Em caso da alteração do texto, será realizada uma avaliação conclusiva, 
também na Plataforma Sadoc, no período 01 a 07 de outubro de 2018. 

10.7. Uma vez aprovado o trabalho, será de responsabilidade do participante a 
elaboração, impressão e exposição do pôster, e/ou dos recursos 
audiovisuais para apresentação oral, conforme as normas indicadas neste 
Edital. 

10.8. Após a avaliação conclusiva, aqueles que submeteram os trabalhos 
aprovados devem encaminhar, até 12 de outubro de 2018, o Resumo, 
reformulado (quando for o caso) com as considerações do avaliador, em 
formado doc, por meio do e-mail evento.monitoria@uvanet.br para a 
inclusão nos Anais do Evento. 
 

11. DA APRESENTAÇÃO DO POSTER 
11.1. A apresentação dos trabalhos na forma de PÔSTER, expostos à comunidade 

acadêmica, deverá acontecer nos dias 17 e 18 de outubro de 2018, nos 
locais e horários previamente informados pela coordenação do evento, 
devendo permanecerem afixado durante todo o período definido pela 
Comissão Organizadora. 

11.2. O aluno apresentador do trabalho deverá permanecer junto ao Pôster no 
horário previamente informado pela Comissão Organizadora. 

http://sistemas.uvanet.br/sadoc/
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11.3. Os trabalhos serão apresentados, obrigatoriamente, pelo autor principal e, 
preferencialmente, com a presença do professor orientador. 

11.4. A Coordenação do Evento não se responsabilizará pela afixação dos 
pôsteres ou extravio dos mesmos. 
 

12. DA APRESENTAÇÃO ORAL 
12.1. Apenas os trabalhos selecionados pela Comissão Organizadora, conforme 

subitem 5.4, serão chamados para Apresentação Oral, perante banca 
composta por três professores avaliadores. 

12.2. Todas as apresentações orais, observado o subitem 10.3, devem ocorrer 
entre os dias 17 e 18 de junho, no turno da tarde, no campus Betânia, 
sendo o local e horários oportunamente informados pela Comissão 
Organizadora, por e-mail e no sítio eletrônico da UVA, em www.uvanet.br. 

12.3. Os trabalhos deverão ser apresentados em, até, 15 minutos, reservado a 
cada um dos membros da Comissão de Avaliadores, 5 minutos, para 
perguntas e/oudebate. 

12.4. Os trabalhos apresentados na forma de Apresentação Oral serão julgados 
com base nos seguintes critérios: 
 

12.4.1. COMUNICAÇÃO (0 a 50 pontos) 
a) Utilização de plano/estratégia de apresentação; segue o 

planejamento apresentado; 
b) Adota um discurso formalmente consistente na apresentação do 

trabalho; 
c) Uso de sequência lógica dos conteúdos, clareza e articulação das 

ideias; 
d) Utiliza linguagem fluente, clara, consistente; 
e) Uso de apresentação gráfica e nítida; 
f) Cumprimento do tempo de apresentação. 

 
12.4.2. DISCUSSÃO/DEBATES (0 a 50 pontos) 

a) Compreensão sobre os temas abordados; 
b) Capacidade de síntese; 
c) Segurança e capacidade de argumentação; 
d) Controle emocional; 
e) Receptividade à crítica. 

 
 

http://www.uvanet.br/
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13. DA CERTIFICAÇÃO 
13.1. O aluno monitor que apresentar trabalho terá o registro de sua participação na 

forma de um CERTIFICADO. 
13.2. Os certificados e declarações estarão disponíveis na Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROGRAD) em, até, 30 (trinta) dias após feita a solicitação. 
13.3. Para cada trabalho apresentado será expedido certificado de apresentação em 

nome de todos os autores, inclusive do professor orientador. 
13.4. Todos os trabalhos devidamente apresentados serão publicados nos Anais do 

XV Encontro de Iniciação à Docência da UVA. 
13.5. Será outorgado CERTIFICADO DE MENÇÃO HONROSA aos trabalhos 

classificados em primeiro lugar, em cada área de conhecimento. 
 

14. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
14.1. Este Edital seguirá o Cronograma de Atividades indicado no quadro a seguir:  

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrição e submissão de trabalhos na 
Plataforma Sadoc 

14 a 26 de agosto de 2018 

Inscrição dos Avaliadores na  
Plataforma Sadoc 

7 a 20 de agosto de 2018 

Avaliação preliminar dos trabalhos por 
parte dos Avaliadores na Plataforma Sadoc 

10 a 23 de setembro de 2018 

Avaliação conclusiva dos trabalhos por 
parte dos Avaliadores na Plataforma Sadoc 

01 a 07 de outubro de 2018 

Encaminhamento dos trabalhos aprovados, 
em doc, por e-mail 

(evento.monitoria@uvanet.br), para 
inclusão nos Anais do evento. 

Até 12 de outubro de 2018 

Realização do Evento 16, 17 e 18 de outubro de 2018 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Os trabalhos que não atenderem às normas estabelecidas neste Edital não 

serão aceitos para apresentação, não cabendo recurso para tal decisão. 
15.2. Ao fazer sua inscrição, o aluno declara aceitar as condições e normas expressas 

neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

mailto:evento.monitoria@uvanet.br
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15.3. Para quaisquer informações, o aluno inscrito poderá manter contato com a 
Coordenação do XV Encontro de Iniciação à Docência da UVA, na PROGRAD 
e/ou pelo e-mail evento.monitoria@uvanet.br. 

15.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento, 
ouvida a PROGRAD, respeitando‐se a legislação em vigor e os procedimentos 
internos desta IES. 

 
Campus Betânia, Sobral-CE, 14 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

Marcos Aurélio Macedo de Sousa 
Coordenador Institucional do Programa de Monitoria Voluntária  

 
 
 

Ana Sancha Malveira Batista 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

 
 
 

Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 
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