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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
O XIII Seminário de Iniciação a Docência - SID será realizado no período compreendido entre
19 e 21 de outubro de 2016. Em breve, divulgaremos a programação de todas as atividades. No
momento, disponibilizamos as normas referentes à submissão de resumos:
- Os projetos de 2015 serão responsáveis pelos trabalhos apresentados neste ano, e para os projetos de
2016 a apresentação de trabalhos será opcional.
- A participação dos monitores (bolsistas ou voluntários) se dará do seguinte modo, observando-se o
ano de início do projeto ao qual o monitor está vinculado:
 Monitores ativos de projetos iniciados em 2015: participação obrigatória com apresentação de
trabalho.
 Monitores finalizados de projetos iniciados em 2015: participação facultativa com presença no
evento ou apresentação de trabalho (optativo).
 Monitores ativos de projetos iniciados em 2016: participação obrigatória com presença no
evento ou apresentação de trabalho (optativo).
 Monitores finalizados de projetos iniciados 2016: participação facultativa com presença no
evento ou apresentação de trabalho (optativo).
- Projetos com até quatro monitores (bolsistas ou voluntários) ativos devem submeter um trabalho
somente (grupo: quatro monitores e um orientador). O número de trabalhos em cada projeto obedece a
relação a seguir:
Número de Monitores Ativos
no Projeto 2015:
1a4
5a8
9 a 12
13 a 16

Número Máximo de
Trabalhos:
1
2
3
4

- A participação do orientador 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 monitor em
vários trabalhos vinculados a um único projeto.
- Todos os monitores, inclusive os que não irão submeter resumos, deverão se inscrever na página do
evento ( http://www.pibid.ufrn.br/espacoetempodeformacao/ ), no menu inscrições. Docentes
orientadores dos projetos de ensino também deverão se inscrever no intuito de submeterem os
resumos a serem apresentados.

- O resumo deve ser enviado eletronicamente, no link de submissão de resumos
(https://goo.gl/forms/HcjcC0rDlyNjT1NF2), também disponível na página do evento, SOMENTE pelo
docente orientador do trabalho. O mesmo deverá preencher o formulário indicando o Grupo de
Trabalho (GT) correspondente ao Programa de Monitoria e à sua área de conhecimento, o nome do
projeto ao qual os autores estão vinculados, e as informações referentes ao resumo propriamente dito,
o qual deverá conter: no mínimo 200 e no máximo 500 palavras, apresentar de modo claro os objetivos,
as metodologias, e os resultados obtidos, além de no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave.
- O docente, ao submeter o resumo, deverá informar o campus da UFRN (cidade) ao qual pertence o
projeto de ensino, além de observar a correta inserção dos nomes dos autores (no máximo cinco
autores - já incluído um docente orientador).
- Período para submissão dos resumos: 16 a 30 de setembro de 2016.
- Posteriormente serão divulgadas as normas para apresentação dos trabalhos.
Em caso de dúvidas, comunique-se através do e-mail: projetodeensino@prograd.ufrn.br

