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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

O XII Seminário de Iniciação a Docência - SID será realizado na semana entre 09 e 13
de novembro de 2015. Em breve, divulgaremos a programação de todas as atividades. No
momento disponibilizamos as normas referentes à submissão de resumos e apresentação dos
trabalhos:
- Os projetos de 2014 serão responsáveis pelos trabalhos apresentados neste ano. Para os
monitores de projetos de 2014, será necessária a participação com os trabalhos e os demais
monitores dos projetos de 2015, com a presença no evento. Desta forma, será imprescindível a
participação de todos no evento para a socialização das experiências vivenciadas nas ações de
monitoria.
- Projetos com até quatro monitores ativos devem submeter um trabalho somente (grupo:
quatro monitores e um orientador). O número de trabalhos em cada projeto obedece a relação
abaixo:
Número de Monitores
Número Máximo de
Ativos no Projeto 2014:
Trabalhos:
1a4
1
5a8
2
9 a 12
3
13 a 16
4
- A participação do orientador (docente) na apresentação do trabalho, no dia do evento, será
facultativa.
- Somente serão certificados pelo trabalho apresentado, os autores do trabalho presentes no
dia, hora e local definidos para a apresentação. Não poderá haver a inscrição simultânea de um
mesmo participante em vários trabalhos.
- Os trabalhos deverão assumir um formato de apresentação para projeção em equipamento
(projetor multimídia) que serão disponibilizados em local definido. O tempo de apresentação
será de 15 (quinze) minutos. Para grupo que ultrapassar o tempo de apresentação, o avaliador
pontuará negativamente o trabalho.
- É de responsabilidade do grupo que apresentará o trabalho, levar o arquivo com a
apresentação. Recomenda-se levar o trabalho em mais de um formato (PDF, Power Point, etc).

- Os avaliadores reservarão, pelo menos, 5 (cinco) minutos a parte para questionamentos,
dúvidas e esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas no projeto. As apresentações serão
avaliadas por uma equipe de avaliadores definidos pela PROGRAD.
- Os locais de apresentação serão abertos a outros monitores, discentes e docentes que
queiram assistir às apresentações.
- A PROGRAD publicará, antecipadamente, os horários, locais e dias das apresentações de cada
trabalho. O atraso do grupo que apresentar os trabalhos não poderá prejudicar os trabalhos
dos horários seguintes. Caso isto ocorra, os avaliadores poderão tirar pontos, ou até mesmo,
cancelar a apresentação do trabalho que esteja fora de seu horário de apresentação.
- O envio do resumo a ser submetido deve ser enviado via formulário eletrônico
(http://goo.gl/forms/rUZaV3oCNy) SOMENTE pelo coordenador do projeto e deverá conter:
título do trabalho, nome do projeto, nome de até cinco autores (já incluído um orientador),
resumo com até 500 palavras, palavras chaves e email para contato. Todos os trabalhos devem
ter um orientador (docente).
- Período para submissão dos resumos: 01 a 30 de setembro de 2015.
- Os resumos não passarão por banca avaliadora. Será feita somente uma verificação dos prérequisitos do trabalho.
- O trabalho a ser apresentado deve enfatizar os objetivos, as metodologias e, principalmente,
os resultados obtidos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS APRESENTAÇÕES
- São elementos de avaliação do conteúdo da apresentação: clareza, concisão,
pontualidade 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.
Em caso de dúvidas, comunique-se através do e-mail: projetodeensino@prograd.ufrn.br

