
 

 

EDITAL No 07 /2017 

IV ENCONTRO ANUAL DO PIBID UFF 

Em conformidade com a Portaria No 096/2013/CAPES, que aprova o Regulamento do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), apresentam-se orientações para a participação dos bolsistas do PIBID na Universidade Federal 

Fluminense no IV Encontro Anual do PIBID UFF, seminário institucional de iniciação à docência obrigatório no Programa.  

1. DOS OBJETIVOS 

1.1. O Encontro Anual do PIBID UFF tem por objetivos: acompanhar o desenvolvimento dos subprojetos; proporcionar 
oportunidades de reflexão coletiva; promover a troca de experiências; incentivar a formação de parcerias e de ações colaborativas; e 
oferecer atividades formativas complementares, a todos os participantes. 

2. DA REALIZAÇÃO 

2.1. O IV Encontro Anual do PIBID UFF será realizado nos dias 23 e 24 de outubro de 2017 no campus do Gragoatá, em Niterói.  

2.1.1. A definição dos espaços depende da organização da Agenda Acadêmica, de modo que será informada 
posteriormente. 

TÍTULO I 
DA PARTICIPAÇÃO DE BOLSISTAS PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

3. DAS INSCRIÇÕES DOS BOLSISTAS E DO ENVIO DOS TRABALHOS 

3.1. Todo bolsista vinculado ao PIBID UFF – licenciandos em iniciação à docência, professores supervisores e docentes 
coordenadores - deverá inscrever-se no IV Encontro Anual do PIBID UFF e ser autor de trabalho que descreva e discuta atividade(s) 
realizada(s) no âmbito do projeto;  

3.1.1.         As inscrições neste IV Encontro Anual do PIBID UFF, individuais, serão recebidas entre os dias 18 de setembro 
de 2017 e 29 de setembro de 2017, através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScypTCudoMDgcn1UpkGSsp8K0uxJv6YZM4vQ1v7FGWHj-s-RA/viewform 

3.2. A inscrição de trabalhos será feita apenas pelos coordenadores de área, que serão responsáveis por enviar os resumos 
dos trabalhos de seu grupo e também os itens mais relevantes da bibliografia de referência de cada trabalho, através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeCOLxy2oGFTepyN5ktWYoraCssh4OFzjwM_YFvFTErvPDsg/viewform 

3.2.1.  Cada coordenador de área pode submeter no máximo 06 (seis) trabalhos desenvolvidos em seu subprojeto. 

3.2.2. O prazo limite para o envio dos trabalhos (resumos) é o dia 29 de setembro de 2017. 

4. DOS TRABALHOS E DA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 

4.1. Os trabalhos serão enviados na forma de RESUMO; 

4.1.1.  Entre os autores de cada trabalho (resumo) deve estar o coordenador da área e/ou pelo menos um dos 
supervisores do subprojeto; 
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4.1.2. Cada trabalho deve ter no mínimo 03(três) e no máximo 08(oito) autores - bolsistas de iniciação à docência, 
supervisores, coordenadores de área e/ou colaboradores (se houver); 

4.1.3.  Um mesmo bolsista de iniciação à docência pode apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos, correspondendo a 
atividades ou reflexões que envolvam aspectos diferentes de sua participação no PIBID UFF; 

4.2. Ao enviar um trabalho os Coordenadores de Área deverão sugerir um eixo temático em que agrupá-lo (ANEXO II);  

4.2.2. Trabalhos sob uma mesma coordenação devem, preferencialmente, ser enviados para eixos temáticos diferentes, de 
modo a ampliar as possibilidades de diálogo e de parcerias entre subprojetos; 

4.3. Os resumos serão compostos por no mínimo 1800 (um mil e oitocentos) e no máximo 2300 (dois mil e trezentos) caracteres 
(com espaços), formatados em fonte Times New Roman 12, normal, espaçamento simples, apresentados em parágrafo único sem 
recuo na primeira linha; 

4.4. São solicitados os itens mais relevantes da bibliografia de referência usada em cada trabalho - até o limite de 06 (seis) 
títulos - formatados de acordo com a ABNT; 

4.5.  Será observada a adequação aos limites indicados, podendo ser sugeridas correções. 

5. DAS APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS 

5.1. Os trabalhos enviados pelos bolsistas do PIBID UFF serão apresentados em sessões coordenadas no dia 24 de outubro de 
2017, em uma de duas modalidades a escolher: a) apresentações orais; b) mostra de filmes educativos produzidos no âmbito do 
PIBID UFF; 

5.2. Os trabalhos inscritos na forma de apresentação oral terão 15 (quinze) minutos cada um para a sua apresentação, sendo 
reservados 30 (trinta) minutos ao final para que se estabeleçam trocas ou debates entre todos os trabalhos da sessão e sejam 
esclarecidas dúvidas ou combinadas cooperações e parcerias; 

5.2.1. As apresentações orais irão ocorrer em 04 (quatro) horários: a) das 10h às 12h; b) das 14h às 16h; c) das 16h às 
18h; d) das 18h às 20h. 

 Parágrafo único: Produtos educacionais desenvolvidos por bolsistas no âmbito do PIBID UFF também serão apresentados 
na modalidade apresentação oral. Havendo interessados, a Coordenação Institucional poderá disponibilizar espaço para a exposição 
dos produtos, porém essa exposição (opcional) não substituirá a apresentação oral durante em sessões coordenadas. 

5.3. Os filmes educativos produzidos no âmbito do PIBID UFF que forem inscritos na mostra poderão ter a duração de até 
15(quinze) minutos, sendo reservados 10 (dez) minutos ao final de cada filme exibido para que se estabeleçam trocas ou debates e 
sejam esclarecidas dúvidas ou combinadas cooperações e parcerias; 

5.3.1. As sessões coordenadas que se propõem à mostra de filmes educativos produzidos no âmbito do PIBID UFF poderão 
ocorrer em 02(dois) horários, a depender do número de filmes inscritos: a) das 14h às 16h; b) das 18h às 20h. 

5.3.2.      Os filmes a serem exibidos devem ser encaminhados à Coordenação Institucional até o dia 16 de outubro de 2017, 
a fim de organizá-los para a mostra; 

Parágrafo único:  A Coordenação Institucional estará recebendo os filmes na sala 507 do Bloco A, Gragoatá, de segunda-
feira a quinta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 18h, em DVD ou em pen drive.  

5.4.  Só serão certificados pela apresentação de trabalho(s) os bolsistas de iniciação à docência que comparecerem às seções 
coordenadas em que forem apresentados os trabalhos de que são autores;  

5.4.1.        É obrigatória a presença dos bolsistas de iniciação à docência durante toda a seção coordenada em que será 
apresentado seu trabalho. 

TÍTULO II 
DA PARTICIPAÇÃO DE BOLSISTAS EM ATIVIDADES FORMATIVAS 

6. DAS INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES FORMATIVAS  

6.1.  No dia 23 de outubro de 2017, das 10h às 12h30min e das 14h às 20h, serão oferecidas palestras, mesas redondas, oficinas 
e a exibição de um filme (seguido de debate), com vistas a contribuir com a formação dos bolsistas.  

Parágrafo único: A programação detalhada será apresentada oportunamente. 



6.2.  As inscrições em atividades formativas estarão disponíveis desde o ato da inscrição no IV Encontro Anual do PIBID UFF 
até o dia 23 de outubro de 2017, durante o credenciamento. 

 6.2.1. As inscrições em atividades formativas estão condicionadas ao número de lugares disponíveis nas salas em que se 
desenvolvem. Em hipótese alguma haverá inscrições em número superior à lotação da sala. 

7. DA CERTIFICAÇÃO 

7.1. Para a CERTIFICAÇÃO é indispensável fazer o credenciamento, realizado a partir das 08h do dia 23 de outubro de 2017, 
junto à organização do evento; 

7.1.1. A certificação da APRESENTAÇÃO DE TRABALHO será feita com base na sua efetiva apresentação, comprovada 
pela assinatura dos presentes e pelo acompanhamento dos coordenadores de salas; 

7.1.2.  A certificação da PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO ANUAL DO PIBID UFF será dada apenas aos bolsistas que, 
além da apresentação de trabalho(s), tenham cumprido os seguintes requisitos: 

I. Indicar ao menos uma atividade formativa da qual pretenda participar; 
II. Participar da atividade formativa em que tenha se inscrito, o que será comprovado pela assinatura dos presentes nas 

salas em que se realizarem as atividades. 

8.            DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. A eventual ausência de bolsistas à apresentação de seu trabalho deverá ser justificada à Coordenação Institucional por 
intermédio do coordenador de área a que está vinculado o bolsista ausente. 

8.2. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação Institucional, organizadora deste IV Encontro Anual do 
PIBID UFF. 

Niterói, 01 de setembro de 2017. 

 

Maura Ventura Chinelli 

Coordenadora Institucional do PIBID UFF 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I - CRONOGRAMA  

o Inscrições para a apresentação de trabalhos: 18 de setembro de 2017 a 29 de setembro de 2017 
o Envio de trabalhos: 18 de setembro de 2017 a 29 de setembro de 2017 
o Inscrições para a participação em atividades formativas: de 18 de setembro de 2017 a 23 de outubro de 2017 
o Realização:  23 e 24 de outubro de 2017, conforme quadro a seguir: 

 

PERÍODOS DIA 23 DE OUTUBRO DIA 24 DE OUTUBRO 

MANHÃ 

- Credenciamento, a partir das 09h 
- Conferência de abertura, das 10h às 12h30min 
- Mesas redondas, palestras e oficinas, das 10h às 12h30min. 

- Apresentação de trabalho, das 10h às 12h 

TARDE - Mesas redondas, palestras e oficinas, das 14h às 16h30min. 
- Apresentação de trabalho, das 14h às 16h e 
das 16h às 18h 

NOITE - Cine-debate, das 17h às 20h. - Apresentação de trabalho, das 18h às 20h 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – EIXOS TEMÁTICOS SUGERIDOS 
 
Abordagens lúdicas 
Alfabetização e letramento 
Ambientes de aprendizagem 
Apropriações do espaço físico 
Artes na educação 
Atualidades 
Avaliação em educação 
Cidadania 
Comunicação e argumentação no ensino e na aprendizagem 
Comunidades  
Cotidiano  
Cultura 
Direitos humanos 
Diversidade 
Educação de jovens e adultos 
Educação em espaços não formais de aprendizagem 
Educação inclusiva 
Educação infantil 

Experiências interdisciplinares 
Experimentação no ensino de ciências 
Gestão de classe 
Laboratórios 
Leitura e literatura 
Meio ambiente 
Memórias 
Mídias 
Multiculturalismo 
Multinacionalismo 
Olimpíadas e outros eventos de massa 
Pedagogia de projetos 
Planejamento didático 
Práticas escolares e formação docente 
Relações humanas 
Sociedade  
Tecnologias (TIC) no ensino 
Uso de modelos e de analogias 

 


