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VI Encontro PIBID 2013/UVA  
Edital Nº 12/2017 – PROGRAD 

 
 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (PROGRAD), por meio da Coordenação Institucional do Programa de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID2013/UVA), torna pública a abertura de 
inscrições e estabelece normas relativas à submissão de trabalhos para o VI 
Encontro do PIBID2013/UVA, que terá como tema “SABERES DOCENTES E 
A SALA DE AULA: ENTRE O(S) ‘NÓS’ DA EDUCAÇÃO”, e será realizado no 
período de fevereiro a outubro de 2017, na Universidade Estadual Vale do 
Acaraú - UVA. 
 
1. DOS OBJETIVOS DO ENCONTRO 
1.1. O VI Encontro PIBID/UVA tem como objetivos, divulgar atividades 
realizadas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência da UVA, em parceria com Instituições da Educação Básica ou de 
Educação Superior; promover a integração entre os bolsistas do PIBID 
(acadêmicos, supervisores, coordenadores e grupo gestor) e demais 
integrantes da comunidade acadêmica e incentivar a troca de experiências 
significativas relacionadas à Iniciação à Docência. 
 
2. DO PÚBLICO DE INTERESSE 
2.1. O VI Encontro PIBID/UVA destina-se aos bolsistas do PIBID da UVA e de 
outras Instituições Ensino Superior (IES). Poderão participar das demais 
atividades do evento, exceto apresentação de trabalhos, quaisquer outros 
integrantes da comunidade acadêmica com atividades ligadas à formação de 
professores, a cursos de licenciatura ou outros contextos educacionais. 
 
2.2. Os atuais bolsistas do PIBID2013/UVA devem participar, obrigatoriamente, 
do evento assistindo às palestras, inscrevendo-se em um minicurso e 
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enviando, pelo menos, um trabalho para apresentação na forma de Mostra 
Pedagógica ou resumo simples (pôster ou comunicação oral) 
3. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
3.1. As atividades do VI Encontro PIBID/UVA obedecerão ao calendário abaixo: 
a) Inscrição no Encontro: 20/02/2017 a 30/09/2017; 
3.2. Apresentações de RESUMOS SIMPLES: 
a) Período de submissão de Resumos Simples: 01/03/2017 a 10/03/2017, às 
23h59min; 
b) Período de inscrição dos Orientadores de Resumos Simples: 20/02/2017 a 
28/02/2017; 
c) Divulgação dos Resumos Simples aprovados: 15/03/2017; 
d) Data para os Coordenadores de Área do PIBID2013/UVA enviarem, via 
ambiente virtual (ead.uvanet.br), os arquivos dos pôsteres dos Resumos 
Simples aprovados, para Coordenação do Evento: 16/03/2015 a 23/03/2015, 
até às 23h59min;  
e) Os locais e horários das apresentações dos pôsteres e comunicação oral 
serão divulgados no dia 03 de abril de 2017, na programação do evento. 
f) O período para apresentação dos trabalhos na modalidade de comunicação 
oral e pôster será: 05 e 06 de abril de 2017.  
3.3 Participações nos MINICURSOS e MOSTRA PEDAGÓGICA: 
a) Inscrição em minicursos: 01/05 a 12/06/2017; 
b) Período de submissão de trabalhos para a Mostra Pedagógica: 01/06/2017 
a 18/08/2017, às 23h59min; 
c) Período de inscrição dos Orientadores de trabalhos Mostra Pedagógica: 
01/05/2017 a 31/05/2017; 
d) Divulgação de trabalhos aprovados para a Mostra Pedagógica: 31/08/2015; 
e) Data para os Coordenadores de Área do PIBID2013/UVA enviarem, via 
ambiente virtual (ead.uvanet.br), os arquivos dos pôsteres aprovados para 
apresentação na Mostra Pedagógica, para Coordenação do Evento: 
31/08/2015 a 15/09/2015, até às 23h59min;  
f) As atividades referentes às Mostras Pedagógicas serão expostas com a 
apresentação obrigatória dos proponentes durante o OUTUBRO UVA. Os 
locais e horários das apresentações serão divulgados no dia 30 de setembro 
de 2017, na programação do evento. 
g) Depois de atingido o número máximo de inscritos por minicursos, definido na 
plataforma de inscrição, o Sistema será fechado; 
h) Os locais e horários das apresentações dos minicursos serão divulgados no 
dia 19 de junho de 2017, na programação do evento; 
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i) Não serão aceitos pedidos de solicitação de mudança de Minicurso após a 
inscrição. 
 
4. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
4.1 Os interessados em participar deverão, obrigatoriamente, efetuar inscrição 
no Evento, observado o cronograma descrito no item 3 deste Edital. 
4.2 Não serão aceitos Resumos Simples encaminhados fora do prazo descrito 
na letra A do item 3.2 deste Edital. 
4.3 Não serão aceitos propostas de trabalho para a Mostra Pedagógica 
encaminhadas fora do prazo descrito na letra B do item 3.3 deste Edital. 
4.4. Os interessados em submeter trabalhos na forma de Resumo Simples e/ou 
Mostra Pedagógica deverão fazê-lo no momento da inscrição, no próprio 
formulário disponível na página da UVA em http://sistemas.uvanet.br/sadoc/, 
observando o cronograma de atividades, descrito no item 3 deste Edital. 
4.5 A Coordenação do Evento não se responsabilizará por inscrição não 
recebida por motivos de falhas de comunicação e congestionamento que 
impossibilitem a transferência de dados. 
4.6 Fica limitada a inclusão de até 6 (seis) autores por Mostra Pedagógica 
incluindo o(a) Orientador (a) e de 5 (cinco) autores por Resumo Simples, 
incluindo o(a) orientador(a). 
4.7 Para efeito deste Edital consideram-se autores e coautores os bolsistas ou 
ex-bolsistas do PIBID, incluídos nas categorias: Coordenador de Área, 
Supervisor e Iniciação à Docência (Licenciandos). 
4.8 Para efeito deste edital consideram-se orientadores os bolsistas incluídos 
nas seguintes categorias: Coordenador de Área e Supervisor. 
4.9 Cada participante poderá submeter e apresentar, até 5 Resumos Simples, 
sendo 2 como autor e 3 como coautor. Essa restrição não se aplica ao 
orientador. 
4.10 Cada subprojeto do PIBID2013/UVA deverá propor, no mínimo, um 
trabalho para a Mostra Pedagógica. 
4.11 Fica sob a responsabilidade do(s) autor(es) o envio do trabalho no formato 
definido neste edital, conforme itens 5.1 e 5.2 deste Edital e modelo contido no 
anexo I. 
 
5 DA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 
5.1 Os resumos devem ser redigidos em português e seguir a formatação 
indicada no ANEXO I, deste Edital, cujo formulário está disponível na página da 
UVA, em http://sistemas.uvanet.br/sadoc/.  
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5.2. Após a elaboração dos resumos, os mesmos deverão ser salvos em 
formato PDF para submissão ao Encontro do VI PIBID2013/UVA, na 
Plataforma Sadoc. 
5.3. Não serão aceitos resumos fora do padrão indicado no Anexo I, ou que 
não atendam ao estabelecido no item 4 deste Edital. 
 
6 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
6.1 Os recursos necessários para a apresentação dos trabalhos na Mostra 
Pedagógica são de responsabilidade dos seus autores. 
6.2. Os trabalhos na forma de pôster (Mostra Pedagógica e Resumo Simples) 
somente serão expostos com a presença obrigatória de, pelo menos, um dos 
autores, que deve aguardar a visita de interessados e da comissão avaliadora 
do evento. 
6.3 Os trabalhos na forma de comunicação oral deverão ser apresentados pelo 
primeiro autor. Os participantes das sessões de comunicação oral irão 
juntamente com o moderador e demais participantes, promover o debate 
ressaltando os resultados do trabalho e suas contribuições para temática do 
subeixo. Não será necessária a preparação de apresentação em Power pointer 
ou de qualquer outro tipo. Os participantes farão a explanação do trabalho no 
modelo de plenária, divididos em blocos de trabalho com temáticas 
aproximadas (3h e 20 min de apresentações / 40 min de debates). Cada sala 
de apresentação estará preparada com exibição da listagem dos trabalhos, 
autores e resumos a serem apresentados. 
6.4 O pôster deverá ter o seguinte formato: 120 cm de altura por 90 cm de 
largura máxima, de acordo com o modelo disponível na página da UVA em 
http://sistemas.uvanet.br/sadoc/. É facultativa a inclusão de fotos, figuras e 
tabelas. 
6.5 Os trabalhos deverão ser retirados pelo(s) autor(es) somente ao final de 
cada sessão. A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo extravio 
de trabalhos não retirados. 
6.6 É vedado na apresentação dos pôsteres (Mostra Pedagógica e Resumo 
Simples): 
a) utilizar aparelhos e instrumentos sonoros que interfiram na apresentação dos 
demais participantes; 
b) apresentar o trabalho fora da data, local ou horários programados; 
c) apresentação por terceiros (não autores); 
d) apresentação sem o crachá de identificação do participante. 
 
7. DA AVALIAÇÃO 
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7.1. Os trabalhos enviados serão analisados por comitê científico que será 
formado pelos coordenadores de área dos respectivos subprojetos. 
7.2 Os pareceres dos membros do Comitê Científico (Coordenadores de área) 
serão conclusivos e, como tal, não estarão sujeitos a recurso. 
 
8. DA CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
8.1. Farão jus a certificados do evento: 
a) Os participantes inscritos; os autores de trabalhos apresentados, constantes 
na lista de frequência (disponibilizada diariamente nos vinte minutos iniciais e 
finais das atividades); 
b) Os participantes com trabalhos efetivamente apresentados no Encontro 
conforme lista de frequência; 
c) Os participantes que tiverem 75% de frequência da carga horária total do 
evento. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Evento; 
Coordenação Institucional do PIBID2013/UVA e PROGRAD. 
 
 

Campus da Betânia, Sobral-CE, 17 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

________________________________ 
Lucilene Pereira da Silva Soares   

Coordenadora Institucional PIBID2013/UVA 
 
 
 

_________________________________ 
Petrônio Emanuel Timbó Braga 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
 
 
 

__________________________________ 
Fabianno Cavalcante de Carvalho 

Reitor 
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Edital Nº 12/2017 – PROGRAD 
VI Encontro PIBID2013/UVA  

ANEXO I – MODELO DE RESUMO 
 

O cabeçalho deverá conter as marcas do PIBID, da Capes e brasões da UVA e 
do Estado do Ceará (o formulário será disponibilizado na página da UVA – 
http://sistemas.uvanet.br/sadoc/) 
Indicar inicialmente o TÍTULO DO RESUMO SIMPLES/MOSTRA para 
apresentação no VI Encontro PIBID2013/UVA com os autores. No caso da 
MOSTRA PEDAGÓGICA, incluir na 2ª linha anterior ao título a designação 
MOSTRA PEDAGÓGICA. 
 

TÍTULO 
 

1,2 Primeiro Autor (a); 1,2Segundo Autor (a); 1,3Terceiro Autor (a);4Quarto Autor 
(a);5 Quinto Autor (a) 

 
1Bolsista ID;2Aluno do Curso de XXXXX(UVA), 1,3Aluno do Curso de YYYYY(UVA) 4Professor 
Supervisor (EEEM Abc)/Graduado em ZZZZ; 5 Orientador (Coordenador de área.)/ Professor 

Doutor do Curso de XXXXXX(UVA). Email: abcde@gmail.com 
 
O resumo deve descrever um trabalho desenvolvido no âmbito do PIBID2013/UVA. Cada 
resumo deverá ocupar apenas uma página em português. Deverá conter no máximo 500 
(quinhentas) palavras (não incluir na contagem título, autores e palavras-‐chave). O texto deverá 
ser contínuo, não subdividido em itens, sem parágrafos, sem referências bibliográficas e sem 
figuras ou tabelas. Deve conter introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, 
finalizando com a conclusão. No caso da mostra pedagógica, deve conter introdução, objetivo, 
metodologia e avaliação. O texto deverá ser organizado no formato para folha de papel A4 (210 
x 297 mm), com margens superior, esquerda, inferior e direita com 2,0 cm (utilizar este modelo 
de resumo com cabeçalho do evento). A formatação do texto do resumo é fonte Arial, tamanho 
11pt, alinhamento justificado e espaçamento simples. O título deverá ser destacado em negrito 
e escrito em letras maiúsculas, com tamanho da fonte 12 pt, espaço simples e alinhamento 
centralizado. Grafar os nomes dos autores com letras iniciais maiúsculas, por extenso, 
separados por vírgula, com tamanho da fonte 12 pt, espaço simples, alinhamento centralizado 
e numerados de forma sequencial com fonte sobrescrita. Abaixo dos nomes, colocar o 
respectivo nome da categoria de bolsa, curso de graduação, escola parceira ou instituição às 
quais pertencem, titulação no caso do supervisor e coordenador de área, email do autor, com 
tamanho da fonte 10 pt, espaço simples e alinhamento centralizado. O nome do 
autor/apresentador deve ser sublinhado. Abaixo do texto do resumo, devem constar as 
palavras-chave do trabalho, separadas por ponto (máximo de cinco e diferentes das palavras 
contidas no título). 
 
Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5 


