
                                           

 

 

VI Seminário Interinstitucional PIBID Feevale, VIII Seminário 

Institucional Pibid Feevale e X Semana do Meio Ambiente 

 

Normas para inscrição de trabalhos 

 

1. Disposições Gerais 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - Feevale, juntamente 

com a Pró-Reitoria de Ensino e os Institutos de Ciências Humanas, Letras e Artes e de 

Ciências da Saúde, comunica as normas e condições estabelecidas para inscrição e 

apresentação de trabalhos no VI Seminário Interinstitucional PIBID Feevale, VIII 

Seminário Institucional PIBID Feevale e X Semana do Meio Ambiente, que se realizará 

no dia 09 de junho de 2017, na Universidade Feevale. 

 

2. Objetivo 

O VI Seminário Interinstitucional PIBID Feevale, VIII Seminário Institucional PIBID Feevale e 

X Semana do Meio Ambiente tem como objetivo principal promover o estudo, debate e a 

socialização de experiências, trabalhos e pesquisas referentes à formação de professores e 

à docência na Educação Básica, especialmente aqueles desenvolvidos no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência nas diferentes Instituições de 

Ensino Superior e escolas públicas participantes. 

O encontro é composto por palestra de abertura, mesa temática, apresentação de trabalhos 

e relatos de experiências no âmbito dos projetos vinculados ao Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. A temática de formação deste ano envolve assuntos 

relacionados ao meio ambiente.  

 

3. Inscrição  

3.1 Os interessados deverão se inscrever no evento, submetendo ou não trabalho, 

através do formulário eletrônico de inscrições, disponibilizado na página 

http://www.feevale.br/seminariopibid, conforme segue: 

● Data para inscrição como ouvinte: até 07 de junho de 2017. 

● Período de inscrições para apresentação de trabalhos, mediante 

encaminhamento de resumo: de 19 de maio a 05 de junho de 2017.  

● Poderá ser inscrito somente um trabalho por autor. 

● No caso de autoria coletiva, um dos autores deverá realizar a inscrição e os 



nomes dos demais autores deverá constar no resumo.  

 

3.2 As inscrições são gratuitas. 

 

4. Das normas de envio dos resumos  

 

4.1 Os resumos deverão atender aos seguintes requisitos:  

● Apresentar dados referentes ao trabalho, bem como nome dos autores.  

● Poderão ser inscritos resumos de autoria individual ou coletiva.  

● Os resumos inscritos deverão estar redigidos em português.  

 Os resumos deverão seguir as seguintes exigências de apresentação e 

formatação: 

✓ título, nome dos autores, titulação e e-mail; 

✓ ser escritos em idioma nacional; 

✓ fonte Times New Roman 12 e espaçamento simples; 

✓ apresentar entre 300 e 500 palavras; 

✓ conter os elementos a seguir especificados: tema, justificativa, objetivos, 

metodologia, resultados parciais e ou finais, considerações finais e palavras-

chave (no mínimo três e no máximo cinco). 

 

4.2 A revisão ortográfica será de responsabilidade do autor, não havendo alteração 

posterior do texto apresentado no ato da inscrição. 

● O inscrito é responsável pela veracidade e correção das informações referentes 

aos autores do trabalho, bem como pela autenticidade da autoria.  

 

4.3 Os temas dos trabalhos submetidos ao VI Seminário Interinstitucional PIBID 

Feevale, VIII Seminário Institucional PIBID Feevale e X Semana do Meio Ambiente 

deverão ter aderência a uma das seguintes temáticas: 

 

● Relato de experiências sobre o PIBID; 
● Trabalhos de pesquisa ou de ensino sobre as temáticas:  
           - meio ambiente; 
          - ações do PIBID. 
 

           Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail pibid@feevale.br, indicando a área 

temática de aderência.  

 
5. Critérios de submissão do trabalho 

Os trabalhos deverão seguir as exigências de apresentação especificadas nos itens que 

seguem. 
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- relevância e pertinência da proposta para discussão das áreas temáticas do evento; 

- interlocução e contribuição da proposta para a formação de professores, para o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à docência - PIBID e à docência na Educação Básica; 

- coerência do desenvolvimento do texto com os objetivos propostos; 

- conclusão fundamentada; 

- obediência às exigências de apresentação e formatação determinadas; 

- adequação linguística. 

 

IMPORTANTE: 

● Trabalhos que não estejam dentro das normas acima definidas ou se apresentem em 

qualquer outro formato de estrutura serão automaticamente desclassificados. 

 

6. Avaliação dos trabalhos e apresentação  

Os resumos passarão por uma análise prévia, com o intuito de avaliar a possibilidade de sua 

apresentação, sendo considerados os critérios mencionados no item 5. 

 

7. Compromisso e responsabilidade 

O ato da inscrição implica a autorização, sem encargos de qualquer natureza para a 

Universidade Feevale, da divulgação de imagens fotográficas e do nome do inscrito em 

outras divulgações, publicações, impressos, sem fins lucrativos, nos limites ora 

estabelecidos. 

 

8. Certificado 

Será fornecida declaração de apresentação da comunicação por cada trabalho apresentado, 

e suas informações fornecidas são de responsabilidade do inscrito. 

Os trabalhos que não forem apresentados presencialmente não receberão declaração de 

apresentação. 

Todos os inscritos e presentes no evento receberão declaração de participação, que será 

retirada, posteriormente ao evento, na Secretaria do ICHLA. 

 

9. Concordância 

A inscrição implica a concordância e a aceitação de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas.  

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do VI Seminário 

Interinstitucional PIBID Feevale, VIII Seminário Institucional PIBID Feevale e X Semana 

do Meio Ambiente. 


