
  

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PIBID 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE – UniRV 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

 

EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA III 

ENCONTRO PIBID DA UniRV 

 

 

III Encontro PIBID da UniRV – 17 e 18 de Novembro de 2015 

Encontro da Pedagogia 17 a 20 de Novembro de 2015 

II Encontro Prodocência 19 de Novembro de 2015 

I Encontro de Estudos Violência Sexual contra Meninas (Fapeg) 20 de Novembro de 2015 

 

 

A Comissão Organizadora do III Encontro PIBID torna público que realizará concurso 

para a seleção de resumos científicos expandidos e relatos de experiências 

produzidos por Pesquisadores, Docentes, Acadêmicos dos Cursos de Pós-Graduação, 

Egressos do PIBID e Acadêmicos de Graduação da Universidade de Rio Verde – 

UniRV e de outras Instituições de Ensino, além de profissionais que atuam nessa área 

para integrar o III Encontro do PIBID, nos termos do presente edital.  

 

O OBJETIVO 

 

A UniRV, ciente de seu papel como instituição formadora de profissionais responsável 

pelo desenvolvimento do Sudoeste goiano, com a finalidade de estimular a 

investigação e a produção intelectual, estabelece as normas para a realização e a 

participação ao III Encontro PIBID da UniRV.  

 



A PARTICIPAÇÃO 

 

Todos os participantes que submeterem trabalhos ao Encontro, e estes forem 

aprovados, serão publicados nos anais do evento, desde que sua inscrição seja 

realmente efetivada.  

 

A INSCRIÇÃO 

 

I – O período de inscrições inicia-se no dia 20/09/2015 e termina no dia 22/10/2015, 

sendo que não haverá prorrogação. 

II – As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento da ficha de 

inscrição (modelo anexo I), mediante pagamento e entrega nos seguintes locais:  

 Secretaria das Faculdades de Educação Física e Pedagogia da UniRV. 

 Direção das Faculdades de Biologia e Química da UniRV. 

 Secretaria do Campus/UniRV Caiapônia. 

 

 A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

I – Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail evento3pibid@unirv.edu.br 

juntamente com cópia digitalizada do comprovante de pagamento da inscrição de 

participação. 

II – Trabalhos enviados fora do prazo serão automaticamente desconsiderados. 

 

O LIMITE DE INSCRIÇÃO 

 

- O participante do III PIBID poderá inscrever-se como autor em até 02 (dois) 

trabalhos, sendo que, cada trabalho poderá ter, no máximo, 03 (três) coautores. 

- O autor que irá apresentar trabalhos deverá efetivar a sua inscrição antes do envio 

do trabalho, obedecendo aos prazos estabelecidos neste edital. 

 

O VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

- O valor para inscrição tanto para autores que submeterão os trabalhos quanto para 

os que participarão como ouvintes, será de R$ 20,00 até o dia 04/10/2015, e de R$ 

30,00 a partir do dia 05/10/2015 até a data de encerramento das inscrições 

(22/10/2015). 

- A taxa de pagamento da inscrição não será devolvida. 

mailto:evento3pibid@unirv.edu.br


OS PRAZOS 

 

A data final para envio dos trabalhos via e-mail, é dia 22/10/2015. A divulgação dos 

trabalhos aceitos será realizada dia 06 de novembro de 2015, e a definição da 

programação final dia 12 de novembro de 2015. 

 

OS EIXOS TEMÁTICOS 

 

Os temas dos trabalhos serão concentrados na área de Educação, com os 

seguintes eixos: 

1. Ensino, aprendizagem, pesquisa e avaliação na Educação Básica.  

2. Formação de professores para a Educação Básica. 

3. Políticas públicas educacionais para a Educação Básica. 

4. Educação e diversidade. 

 

OS TRABALHOS 

 

Os participantes poderão inscrever RESUMO EXPANDIDO e/ou RELATO DE 

EXPERIÊNCIA, os quais, se aprovados, poderão ser apresentados nas modalidades 

COMUNICAÇÃO ORAL ou PÔSTER, conforme determinação da comissão julgadora.  

 

- Os trabalhos deverão ser de caráter inédito, apresentados exclusivamente em 

Português. - Arquivo formato Word - Papel tamanho A4 - Espaço entre linhas: simples 

- Parágrafos: recuo de 1,25cm na primeira linha - Fonte: Arial ou Times New Roman 

12 - Margens: 2,5cm em todas as margens; - Resumo Expandido: deve ter no mínimo 

03 (três) páginas e no máximo 5 (cinco) páginas, já incluídos ilustrações, referências, 

notas de fim de texto e anexos. - Relato de Experiência: deve ter no mínimo 08 (oito) 

páginas e no máximo 12 (doze) páginas, já incluídos ilustrações, referências, notas de 

fim de texto e anexos. - No corpo do trabalho não deverá conter notas de rodapé; se 

necessário, estas poderão ser apresentadas como notas de fim de texto. - As citações 

são apresentadas na forma direta ou indireta e pelo sistema de chamada autor-data 

(ABNT 10520). - As ilustrações (quadros, gráficos, organogramas, mapas e outros) 

são inseridas próximas ao texto a que se referem e apresentando sua identificação na 

parte inferior (Ex: Quadro 1 – Título). As tabelas apresentam informações tratadas 

estatisticamente, inseridas próximas ao texto e sua identificação na parte superior. - 

As referências devem ser elaboradas de acordo com ABNT 6023. 



– RESUMO EXPANDIDO: O resumo expandido deve incluir: Título e subtítulo se 

houver; Resumo; Palavras- chave; Introdução; Metodologia; Desenvolvimento 

(Referencial teórico, resultados e discussão); Conclusão e Referências. Pode conter 

comparações com trabalhos relacionados e outros detalhes esperados em um 

documento que deverá ser divulgado na comunidade acadêmica, portanto, não é 

simplesmente um “resumo alongado”. Alguns assuntos podem ser omitidos em um 

resumo expandido, como por exemplo, detalhes muito específicos de ensaios, 

descrições de futuros trabalhos, informações institucionais que não sejam relevantes 

ao trabalho, dentre outros.  

Vide modelo de Resumo Expandido no ANEXO I.  

 

 – RELATO DE EXPERIÊNCIA: O trabalho completo nessa modalidade possui a 

mesma estrutura dos demais trabalhos científicos: elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais: Título e subtítulo se houver; Resumo; Palavras- chave; Introdução; 

Metodologia; Desenvolvimento (Referencial teórico, resultados e discussão); 

Conclusão e Referências.  Indica uma reflexão fundamentada sobre a prática. Não 

precisa ser necessariamente um trabalho resultante de pesquisa, pode relatar práticas 

e experiências de professores da Educação Básica ou do Ensino Superior.  

Vide modelo de Relato de Experiência no ANEXO II. 

 

Os trabalhos deverão ter obrigatoriamente os itens exigidos, obedecendo à formatação 

apresentada nos anexos deste edital.  

 

A FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

- Os trabalhos podem ser apresentados na modalidade ORAL ou PÔSTER, os quais 

serão pré-avaliados e estabelecidos pela Comissão Científica e Julgadora do evento. 

 

Observação: a forma de apresentação dos trabalhos será definida pela Comissão 

Científica e Julgadora, sendo que estes poderão ser classificados para apresentação 

oral ou pôster. A indicação da forma de apresentação será divulgada juntamente com 

os resultados, vide data neste edital. 

 

A COMISSÃO CIENTÍFICA E JULGADORA 

- A avaliação dos trabalhos será feita por uma Comissão Científica e Julgadora 

constituída por 3 (três) pareceristas, designados pela Comissão Científica do 

Encontro, a qual acatará a maioria simples dos votos. 



A AVALIAÇÃO 

 

- O Comitê Científico irá considerar somente os trabalhos que se pautarem 

estritamente pelas normas de diagramação e formatação, uso dos modelos 

disponíveis nos anexos do edital do evento e pelas condições apresentadas neste 

edital. 

- Os trabalhos serão avaliados em dois momentos: forma/conteúdo (submissão), e 

apresentação. Na avaliação forma/conteúdo serão obedecidos os critérios do Anexo III 

e Anexo IV.  

- A avaliação da apresentação das duas modalidades ocorrerá durante o evento, 

sendo feita por avaliadores designados pela Comissão Científica. 

- Assim que todos os trabalhos sejam analisados e avaliados, o resultado será postado 

no link do PIBID, mesma página na qual está disponível este edital. 

- Os critérios de avaliação das apresentações estarão dispostos no Anexo V. 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

 

- Os trabalhos de comunicação oral deverão ser apresentados no dia 18/11/2015, no 

período de 15 minutos, conforme cronograma de apresentações. 

As apresentações em Power Point deverão ser salvas no computador destinado para 

este fim, entre as 17h e 17h 30min., sendo responsabilidade do autor entregar o 

arquivo para a Comissão Organizadora em mídia compatível com offices diversos. 

A Comissão Organizadora não se responsabilizará por incompatibilidade de mídias 

com o sistema operacional do computador destinado para as apresentações orais. 

Caberá ao autor apresentar o seu trabalho no horário estabelecido, sendo que, sua 

ausência e/ou atraso implicará na perda do direito de recebimento de certificado de 

apresentação. 

 

PÔSTER 

 

Os trabalhos aprovados na modalidade pôster deverão ser apresentados no dia 

18/11/2015, no período de 20h 15min. até às 21h, devendo o autor permanecer junto 

ao seu pôster durante este período de tempo. 

Os pôsteres deverão ser afixados para apresentação no dia 18/11/2015, às 18h, 

devendo ficar expostos até às 22h 30min. O autor do trabalho deverá se 

responsabilizar pelo material de fixação do pôster no local especificado pela Comissão 

Organizadora, assim como, pela retirada do mesmo, conforme horário estabelecido. 



Caberá ao autor apresentar o seu trabalho no horário estabelecido, sendo que, sua 

ausência implicará na perda do direito de recebimento de certificado de apresentação. 

As dimensões e formatos do pôster estarão disponíveis no anexo VI. 

 

A CARGA HORÁRIA 

 

- Os participantes do III Pibid da UniRV que cumprirem com a carga horária integral do 

evento terão direito a certificado, que será disponibilizado após o dia 18/11/2015, com 

as seguintes cargas horárias: 

- Autores que apresentarem trabalhos, nas modalidades COMUNICAÇÃO ORAL ou 

PÔSTER, receberão certificados de 14 horas (acadêmico/docente). 

- Os participantes ouvintes (sem submissão e apresentação de trabalhos) receberão 

certificados de 10 horas (acadêmico/docente). 

 

AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I – A UniRV se reserva o direito da publicação e divulgação dos trabalhos em sua 

Revista Científica; 

II – Os trabalhos inscritos e não classificados não serão respondidos/devolvidos;  

III – Os casos omissos neste edital serão julgados pela Comissão Organizadora do III 

Encontro PIBID de Rio Verde. 

 

Rio Verde, 16 de Setembro de 2015. 

 


