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ENCONTRO INTEGRADO DOS PROGRAMAS DE ENSINO - EIPE
25 a 27 de setembro de 2018

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
O Encontro Integrado dos Programas de Ensino da UFRN, evento que veio substituir o
Seminário de Iniciação à Docência (SID) e integrar os diversos Programas de Ensino coordenados pela
PROGRAD/UFRN, será realizado no período compreendido entre 25 e 27 de setembro de 2018.
Disponibilizamos aqui as normas de apresentação e avaliação das comunicações orais.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Os trabalhos deverão assumir um formato de apresentação para projeção em equipamento (projetor
multimídia) que será disponibilizado em local definido. O tempo de apresentação será de 15 (quinze)
minutos. Para o grupo que ultrapassar o tempo de apresentação, o avaliador pontuará negativamente o
trabalho.
- A participação do docente responsável/orientador na apresentação do trabalho, no dia do evento, será
facultativa.
- Os grupos poderão seguir o modelo disponibilizado pela organização do evento (disponível em:
www.sigeventos.ufrn.br/EIPE, na aba documentos) ou utilizar outros tipos de apoio visual para sua
apresentação, desde que contenham o logotipo e a identificação do evento. Recomenda-se levar o
trabalho em mais de um formato (PDF, Power Point, etc).
- Os trabalhos serão agrupados, preferencialmente, por área de conhecimento, e serão avaliados por
equipe definida pela PROGRAD, em sessões compostas por, no máximo, seis trabalhos. Os avaliadores
reservarão um tempo para questionamentos, dúvidas e esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas
nos projetos apresentados.
- O grupo deverá chegar com 15 (quinze) minutos de antecedência ao local para o qual foi designado seu
trabalho, e deverá estar presente durante todo o período em que durar a sessão. Caso ocorram atrasos,
os avaliadores poderão tirar pontos.
- Os locais de apresentação serão abertos a outros participantes, discentes ou docentes que queiram
assistir às apresentações.
- Os trabalhos melhores avaliados serão contemplados com a oportunidade de submeter a versão
completa do artigo à publicação denominada “Caderno de Ensino”, organizada anualmente pela
PROGRAD.

- Somente serão certificados os autores cujos trabalhos sejam efetivamente apresentados, por pelo
menos um de seus integrantes no dia, hora e local definidos para a apresentação.
- Data prevista de divulgação dos horários e locais de apresentação: Até o dia 10 de setembro de 2018.
(www.sigeventos.ufrn.br/EIPE ou www.facebook.com/eipe.ufrn/).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:


CARACTERIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO:

- Apresentação de momento(s) positivo(s) e negativo(s) na execução do projeto e da
condução dada para superar eventuais dificuldades.
- Configuração da apresentação como relato de experiência.
- Estratégias pertinentes/coerentes para o desenvolvimento e aprendizado da(s) turma(s).
- Exposição dos resultados obtidos.
- Utilização adequada de recursos audiovisuais/Estética da apresentação.


PERFIL ACADÊMICO

- São elementos de avaliação do perfil dos discentes: clareza, concisão e coerência durante
a apresentação, cumprimento de normas de língua portuguesa, desempenho ao esclarecer
dúvidas, domínio do assunto e pontualidade no local de apresentação.

Em caso de dúvidas, comunique-se com o seguinte e-mail: eipe@prograd.ufrn.br

