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PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
44ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA E PLANEJAMENTO
EDITAL nº 99/2018 – Prograd

A Pró-Reitora de Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, faz saber a
todos os professores, que estarão abertas, no período de 26 de outubro a 26 de novembro
de 2018, as inscrições para submissão de trabalhos sobre Experiências Inovadoras e
Participativas no Ensino de Graduação da PUC Goiás a serem apresentados na 44ª
Semana de Integração Acadêmica e Planejamento (SIAP) a ser realizada ao final do mês de
janeiro de 2019. Os trabalhos selecionados poderão integrar publicação científica. Maiores
informações sobre o evento estão disponíveis no Anexo I, deste Edital.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições serão realizadas no período de 26 de outubro a 26 de novembro de 2018,
até às 23 horas, mediante o preenchimento e o envio das informações constantes do
formulário que está disponibilizado em link no SOL do professor.
1.2 No ato da inscrição o candidato deverá escolher 1 (um) dos eixos temáticos sobre os
quais apresentará o respectivo trabalho, de uma experiência metodológica inovadora
aplicada na PUC Goiás, conforme orientações disponibilizadas na internet e nas condições
definidas neste Edital.
2. DOS EIXOS TEMÁTICOS
2.1 Serão recebidos trabalhos sobre um dos seguintes eixos temáticos:

2.1.1 Metodologias Participativas: integram o eixo, discussões e relatos de experiências
inovadoras que contribuem para a compreensão sobre as Metodologias Participativas de
Aprendizagem, visando facilitar o seu exercício no contexto dos cursos de graduação e
incentivar a revisão das práticas tradicionais de ensino e aprendizagem.
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2.1.2 Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem: integram o eixo, discussões e
relatos de experiências inovadoras em avaliação da aprendizagem nas diferentes dimensões
(do período, da disciplina, da aula, da inclusão, da interdisciplinaridade) e suas implicações
para a prática pedagógica cotidiana.

2.1.3 Atividades Externas da Disciplina: integram o eixo, da discussão das possibilidades e
experiências na elaboração e realização da AED como exercício de pesquisa e interlocução
dos componentes curriculares com a área de atuação profissional da formação acadêmica.

3. DOS AUTORES / CANDIDATOS
3.1 Serão admitidos trabalhos com, no máximo, 3 (três) autores

sendo todos,

obrigatoriamente, do quadro docente da PUC Goiás, com as possibilidade das seguintes
composições:
3.1.1 1(um) autor;
3.1.2 1(um) autor e 1(um) co-autor;
3.1.3. 1(um) autor e 2 (dois) co-autores.
3.2 Após a submissão do resumo, não serão aceitas alterações de qualquer natureza.

4. DOS RESUMOS
4.1 No ato da inscrição o candidato enviará 1(um) resumo sobre um dos eixos temáticos
descritos neste edital, inédito no Brasil, redigido sob a técnica da ABNT, com o máximo
de 1500 caracteres, em formato A4, posição vertical, produzido em Língua Portuguesa
(Brasil), observada a seguinte formatação:
4.1.1 Fonte “Times New Roman”
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4.1.2 Corpo 12
4.1.3 Alinhamento justificado
4.1.4 Não separar sílabas
4.1.5 Entrelinhas com espaçamento de 1,0 cm
4.1.6 Parágrafo de 1,5 cm
4.1.7 Margem esquerda de 3 cm
4.1.8 Margem direita de 2 cm
4.1.9 Cabeçalho de 3 cm
4.1.10 Rodapé de 2 cm

5. DA APRESENTAÇÃO ORAL DO TRABALHO
5.1 Pelo menos um, dos autores fará a apresentação oral do trabalho em, no máximo,
15(quinze) minutos durante o dia e horários estabelecidos pela CAP/Prograd, publicados
no Caderno de Programação da 44ª SIAP.
5.2 Caberão aos autores se organizarem para participar integralmente do eixo temático, e
não apenas durante o momento de sua apresentação.
8.5 Na sequência dos blocos das apresentações serão reservados 15 minutos para discussão
e esclarecimento de dúvidas.
6. DA AVALIAÇÃO
6.1 O Resumo escrito do trabalho será avaliado por uma Comissão Científica designada
pela Prograd e composta por professores qualificados, de acordo com os seguintes
critérios:
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6.1.1 ineditismo
6.1.2 correlação entre o Resumo e o Eixo Temático
6.1.3 atualidade e relevância do referencial teórico sobre o tema
6.1.4 adequação do título ao conteúdo desenvolvido
6.1.5 atendimento às regras da ABNT para elaboração de trabalhos científicos
6.1.6 impacto na comunidade acadêmica
6.2 Após a avaliação pela Comissão Científica os trabalhos serão selecionados para
apresentação oral na SIAP 2019/1.
6.3. Os candidatos receberão, individualmente e privativamente, os resultados da seleção
mediante mensagem eletrônica da Prograd, para o e-mail informado no ato da inscrição,
até o dia 20 de novembro de 2018.
7. DO ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS
7.1 Os trabalhos aprovados serão selecionados para a publicação e divulgação acadêmica.
7.2 Só poderão ser enviados os trabalhos que corresponderem aos resumos aprovados no
evento.
7.3 Todo trabalho deverá passar por Revisão Textual de Língua Portuguesa, para fins de
publicação, antes do envio no sistema, uma vez que não serão recebidas alterações
posteriores.
7.4 Após a confirmação de aprovação dos resumos, os respectivos trabalhos completos
deverão ser enviados, via sistema, apenas pelo autor.
7.5 Os trabalhos completos serão enviados em arquivo DOC anexo e único, em campo
próprio que será disponibilizado no Sistema (local onde se entra com a CPF e senha). Após
o envio não haverá a possibilidade de qualquer alteração.
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7.6 O texto completo pode ser apresentado com ilustrações e gráficos, desde que as fontes
sejam devidamente mencionadas.
7.7 A formatação do Trabalho Completo deverá atender às seguintes diretrizes:
7.7.1 Tamanho: mínimo 12 páginas e máximo 15 páginas incluindo texto, referências e
figuras/tabelas/gráficos, se houver.
7.7.2 Espaço entre linhas 1,5.
7.7.3 Título: letras maiúsculas, centralizado e negrito; Os títulos não poderão ser alterados
daquilo que foi enviado e aprovado nos resumos pela Comissão Científica.
7.7.4 Nome(s) do(s) autor(es) e co-autores. Qualquer acréscimo indevido implicará em
reprovação do trabalho. O nome do autor deverá ser o primeiro da lista, seguido dos coautores abaixo.
7.7.5 E-mail do autor e co-autores abaixo de cada nome;
7.76 Tamanho da página: A4;
7.7.8 Margem superior e esquerda: 3 cm;
7.7.9 Margem inferior e direita: 2 cm;
7.7.10 Fonte: 12, Times New Roman;
7.7.11Citações e referências devem obedecer às normas da ABNT.

8. DO CRONOGRAMA
26 de outubro a 26 de novembro
de 2018
12 de dezembro de 2018
14 a 28 de dezembro de 2018
SIAP - janeiro de 2019
20 de fevereiro de 2019

Período para envio dos Resumos
Divulgação dos Resumos selecionados
Envio dos Trabalhos completos.
Apresentação oral dos Relatos de Experiência
Divulgação dos Trabalhos selecionados para
Publicação
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A Comissão Científica poderá recomendar modificações no trabalho apresentado, no
que diz respeito às normas técnicas e ao conteúdo, para a publicação.
10.2 A comunicação entre os candidatos autores e a equipe da CAP/Prograd será realizada
através do endereço eletrônico cap.prograd@gmail.com
10.3 Os candidatos inscritos deverão renunciar, formalmente, ao pagamento dos direitos
autorais, a partir da submissão do trabalho para publicação.
10.4 Os autores dos trabalhos aprovados são responsáveis pelos dados e informações
contidos nos trabalhos enviados para publicação.
10.5 A publicação dos trabalhos está condicionada à apresentação dele, no respectivo Eixo
Temático, por pelo menos um dos autores, da SIAP/2019.
10.6 Os casos não previstos neste edital serão dirimidos pela equipe da Coordenação
Pedagógica da Prograd e pela Pró-Reitora de Graduação cuja decisão é irrecorrível.

Gabinete da Pró-Reitoria de Graduação, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2018.

Profa. Dra. Sonia Margarida Gomes Sousa
- Pró-Reitora de Graduação -
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Anexo I

A APRESENTAÇÃO DO EVENTO
A prática docente requer aprimoramento e atualização constante do professor. Em
uma nova perspectiva de aprendizagem o docente atua como mediador deste processo, não
mais como transmissor de informações. Neste contexto, a Pontifícia Universidade Católica
de Goiás - PUC Goiás, vem empreendendo esforços para estimular a capacitação de seus
docentes oportunizando o discutir e o aprofundar no uso de Metodologias Inovadoras e
Participativas, nos processos e práticas avaliativas e nas Atividades Externas à Disciplina.
Entendendo que o conhecimento e a transformação das práticas pedagógicas são
ações fortalecedoras da excelência no ensino de graduação, a Pró Reitoria de Graduação
vem propor um espaço, na 44ª SIAP, onde os professores possam compartilhar e difundir
suas experiências didático-pedagógicas. Propõe-se, então, que este, seja um momento
formativo de partilha das vivências docentes nos Cursos de Graduação da PUC Goiás. Essa
atividade tem como objetivo propiciar a integração e a troca de experiências do corpo
docente, com o envolvimento dos professores e gestores.
Na oportunidade, serão apresentadas e discutidas experiências que se vinculem aos
Eixos Temáticos: 1) Metodologias Participativas; 2) Avaliação do Processo de Ensino
Aprendizagem; 3) Atividades Externas à Disciplina (AED). As práticas serão socializadas
por meio de relatos de experiências inovadoras na graduação da PUC Goiás.
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Anexo II

Autor :
email:

Fone:

Co-autor 1
email:

Fone:

Co-autor 2
email:

Fone:

Curso/ Escola
Eixo
1 ( ) Metodologias Participativas
2(

) Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

3(

) Atividades Externas da Disciplina

Resumo:

Trabalho Selecionado: (
Trabalho Completo

)

