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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

O X Seminário de Iniciação a Docência - SID será realizado em 06 de novembro de 

2013. A programação está sendo planejada com várias atividades. No momento 

disponibilizamos as normas referentes à submissão de resumos e apresentação dos 

pôsteres: 

 
1. A submissão do resumo deve ser encaminhada pelo coordenador do projeto. Os 

projetos de 2013 deverão ser enviados através do SIGAA; Já os projetos de 2012, 

deverão ser enviados para o email: projetodeensino@prograd.ufrn.br.  

2. Período para submissão dos resumos: 02 a 30 de setembro de 2013; 

3. A apresentação do resumo submetido deverá ocorrer no formato de Pôster, de 

acordo com as normas que seguem; 

4. A apresentação do pôster é OBRIGATÓRIA para os projetos do ano 2012 e 

OPTATIVA para os projetos do ano 2013; 

5. Os trabalhos podem ter até 04 autores, integrado por professor(es) orientador(es) 

e monitor(es).  

 

Lembramos que a apresentação do trabalho é condição para a renovação do Projeto 

conforme previsto no Art. 11 da Resolução 221/2012, portanto, o coordenador do 

projeto de monitoria deve garantir que, pelo menos, um trabalho vinculado ao seu 

projeto seja apresentado.  
 

 

Em breve divulgaremos o folder com mais informações a respeito da realização do evento. 

Em caso de dúvidas, comunique-se através do e-mail projetodeensino@prograd.ufrn.br. 

 

NORMAS PARA A PRODUÇÃO DO RESUMO 
 

Formatação: O resumo terá sua formatação automática definida no próprio SIGAA. 

 

Texto: deve informar o objetivo, a metodologia, o resultado e a conclusão do projeto, de tal 

forma que possa proporcionar uma visão geral do trabalho, dispensando consulta ao projeto 

original. Utilizar parágrafo único. Segundo a NBR 6028, a frase inicial deve indicar a 

informação sobre a categoria do trabalho, no caso específico, relato de experiência. Usa-se 

também o verbo na voz ativa e na primeira pessoa do singular ou plural. A extensão do texto, 

já definida no SIGAA, é de 1.500 caracteres (com espaços). 

 

Palavras-chave: máximo três (03), separadas entre si por ponto e finalizadas também por 

ponto. 
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NORMAS PARA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PÔSTER 

 

O pôster deve ter largura de 90 cm (no máximo) e altura de 1m (no máximo) e, para sua 

produção, pode ser utilizado qualquer tipo de material, desde que garanta um bom aspecto 

visual. 

 

As informações contidas no pôster devem contemplar o que foi apresentado no resumo. 

 

A estrutura do pôster deve conter: 

 

Título: do projeto de monitoria 

Autores: citados por extenso, acompanhados de sua vinculação (curso, departamento 

outros) e e-mail. 
Introdução: apresentar os argumentos que justificam o projeto 

Objetivos: expõem claramente a finalidade do trabalho e podem ser gerais e 

específicos 

Metodologia de desenvolvimento: apresenta as atividades e os componentes 

curriculares envolvidos. 

Resultados esperados / considerações finais / conclusão 

 

 

Os autores do trabalho (professor e estudante) deverão estar presentes no horário da 

exposição do pôster. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PÔSTER E DA APRESENTAÇÃO 

 

São elementos de avaliação do conteúdo do pôster e apresentação: 
 

 

Clareza, concisão e coerência de apresentação incluindo a estética na apresentação visual. 

Cumprimento das normas cultas da Língua Portuguesa. 

Apresentação dos objetivos e coerência destes com a proposta do projeto. 

Exposição das estratégias, espaços e materiais utilizados na experiência de ensino. 

Apresentação de momento(s) positivo(s) e negativo(s) na execução do projeto e da condução dada para 

superar eventuais dificuldades. 

Apresentação do resultado da proposta para o componente curricular envolvido, considerando a 

receptividade dos alunos da turma e a melhoria para a formação dos mesmos. 

Apresentação do resultado da proposta considerando a contribuição para a formação do monitor e o 

despertar do interesse deste pela carreira docente. 

Apresentação de possíveis alterações e perspectivas, com base nos resultados obtidos. 

 

 

Natal (RN), 30 de agosto de 2013. 

 

Setor de Programas e Projetos  

Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico – ProGrad 

E-mail:projetodeensino@prograd.ufrn.br 

Fones: (84) 3342 2299 (Ramais:112/113) ou  (84) 9193 6364 


