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EDITAL 
 

I FÓRUM DE PRÁTICAS DOCENTES EM METODOLOGIAS ATIVAS E INOVADORAS 
DA FAHESP/IESVAP 

 
O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED da Faculdade de 

Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP/IESVAP torna pública a 
abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação no I Fórum de 
Práticas Docentes em Metodologias Ativas da FAHESP/IESVAP que será no dia 31 de 
janeiro de 2020, no Auditório da FAHESP/IESVAP – Parnaíba/PI.                 
 
 
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 no 
período de 13 a 24/01/2020 através de preenchimento do formulário no link a seguir: 
https://forms.gle/6g1CvfpdehqWitvh9. Serão aceitas inscrições para apresentação de 
trabalhos de relato de experiência docente em metodologias ativas. 
 
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).  Cada docente poderá submeter no máximo 3 (três) relatos de 
experiência. 
  
2.1.2.1. As apresentações acontecerão na modalidade oral com duração de 10minutos. O 
resumo deve conter introdução, objetivos, metodologia, discussão e conclusão 
(Orientações em Anexo). 
 
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 com a submissão através do link 
https://forms.gle/6g1CvfpdehqWitvh9. 
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3. Da publicação e normas de avaliação  
  
3.1 Da publicação e premiação:   
 
3.1.1 Os três trabalhos melhores avaliados receberão as seguintes premiações, de 
acordo com a ordem de classificação: 
 
 1º Lugar: Bolsa integral (100%) para o curso de Pós-Graduação em Metodologias Ativas 
e Práticas Inovadoras 
2º Lugar: Inscrição e reembolso de passagens aéreas para Evento Científico em âmbito 
Nacional 
3º Lugar: Inscrição e reembolso de passagens aéreas para Evento Científico em âmbito 
Regional 
 
Parágrafo Único. Para trabalhos com mais de um autor, a premiação será o autor 
principal de acordo com a descrição no resumo enviado no ato de inscrição. 
 
3.1.2 Os dez trabalhos melhores avaliados serão publicados no Livro Práticas Docentes 
em Metodologias Ativas. 
 
3.1.3 Para a publicação no Livro o autor deve entregar até 13 de março de 2020 o texto 
final em forma de capítulo de livro, de acordo com as orientações e normas de Edital 
específico. 
 
3.1.3.1 O não envio do texto até a data prevista no item 3.1.3 acarretará a perda do 
direito passando este ao candidato classificado subsequente.  
 
 3.1.3.2 O candidato subsequente classificado terá até o dia 20 de março de 2020 para 
enviar o texto. 
 
 Parágrafo Único. Todos os trabalhos apresentados serão certificados. 
 
 
3.2 Normas de Avaliação 
 
3.2.1 Comissão externa:  
 
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. Avaliação da metodologia utilizada quanto ao atendimento do objetivo da aula;  
 4. Relevância dos resultados apresentados para a prática docente; 
 
4.  Público Alvo:  
  
Docentes dos cursos de Direito e Medicina da FAHESP/IESVAP. 
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5. Cronograma: 
 

Lançamento do Edital  13/01/2020 

Período de Inscrição 13 a 24/01/2020 

Divulgação das informações sobre organização e 
orientações sobre apresentação 

Até 30/01/2020 

Realização do Evento 31/01/2020 

Resultados da Avaliação 31/01/2020 

Entrega do Capítulo de Livro 13/03/2020 
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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 
 
Título em português: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, 
fonte Times New Roman, tamanho 14. Subtítulo se houver, em letras minúsculas. Limite 
máximo de 135 caracteres. 
 
Autoria do trabalho: Sob o título, após dar um espaçamento (1,5 entre linhas), identificar 
o(s) autor(es) do trabalho, seguido(s) de nota de rodapé com titulação (Es – para 
Especialista, Me – mestres, Dr(ª) – doutor(a)), curso, unidade e endereço eletrônico (e-
mail).de cada autor. 
 
O resumo deve conter introdução, objetivos, metodologia, discussão e conclusão, 
contendo entre 350 e 500 palavras de acordo com a NBR/ABNT 6028/2003, sem citações 
e/ou referências. 
 
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 de onde foi 
realizada a experiência, sendo possível acrescentar outros elementos. Em seguida, 
descreve-se os procedimentos utilizado, o contexto e como ocorreu a experiência. 
 
Discussão: relata-se a experiência, a prática profissional à luz de uma teoria ou de 
conceitos que possam fundamentar as observações sistematizadas e deve-se mostrar 
análise dos resultados obtidos, se for o caso. 
 
Conclusão: síntese das conclusões mais relevantes.  
 
 
Palavras-chave: Estas não devem estar presentes no título. Devem vir na linha 
imediatamente abaixo do resumo (no mínimo três e no máximo cinco) para indexação, 
com alinhamento justificado, separadas por ponto, seguido de inicial maiúscula 
 


