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I RELATOS PEDAGÓGICOS: METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS INOVADORAS 
NOS ENSINOS BÁSICO E SUPERIOR 

 
EDITAL Nº 15/2019 
 
A Coordenadoria para o Fortalecimento da Qualidade do Ensino – CFOR, por meio da Divisão 
de Aperfeiçoamento de Ensino e Aprendizagem e do Projeto Estratégico Metodologias e 
Tecnologias Educacionais (EAD).PE-10, torna pública a abertura das inscrições para o I Relatos 
Pedagógicos: Metodologias Ativas e Tecnologias Inovadoras nos Ensinos Básico e Superior, 
estabelecendo as normas relativas à participação no evento, sendo este parte integrante do I 
Seminário dos Programas Acadêmicos de Ensino, que será realizado no período de 03 a 04 de 
dezembro de 2019, no Campus de Juazeiro do Norte. 
 
1. DOS OBJETIVOS 
 
O I Relatos Pedagógicos: Metodologias Ativas e Tecnologias Inovadoras nos Ensinos Básico e 
Superior tem como objetivo criar um espaço para o diálogo e para o compartilhamento das 
experiências pedagógicas de professores(as) e estudantes (estagiários, bolsistas e voluntários). 
Os trabalhos devem abordar temas relacionados a alguma problematização sobre a formação 
de professores, acerca da prática docente, ou sobre planejamento e inovação nos processos 
de ensino e aprendizagem (metodologias ativas e tecnologias inovadoras experiencizadas em 
sala de aula). Este Encontro é voltado à docência nos ensinos básico e superior, não sendo 
aceitos resumos relativos à pesquisa e extensão. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições serão feitas a partir do dia 08 de outubro ao dia 15 de novembro de 2019. 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
2.2 Poderão se inscrever docentes efetivos ou substitutos das Redes de Ensino Básico e 
Superior e estudantes de graduação, mestrado e dos Programas PID, PIBID e Residência 
Pedagógica com matrícula regular. 
2.3 Para a inscrição, os participantes deverão preencher os dados cadastrais do formulário 
eletrônico no endereço https://acoesacademicas.ufca.edu.br/index.php/spae/i-
spae/schedConf/cfp. 
2.4 Os resumos aceitos serão divulgados conforme cronograma estabelecido neste Edital, no 
endereço https://acoesacademicas.ufca.edu.br/, no link "Trabalhos aceitos". 
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3. DOS TRABALHOS 
 
3.1 Todos os trabalhos devem ser redigidos em português conforme o modelo disponibilizado 
no endereço https://acoesacademicas.ufca.edu.br/. A submissão deve ser feita em formato 
PDF. 
3.2 O resumo simples deverá ocupar, obrigatoriamente, uma lauda. 
3.3 O resumo simples deverá ser escrito de forma que contemple: introdução, objetivos, 
metodologia, resultados e conclusão do trabalho. Deve-se informar no mínimo 3 e no máximo 
5 palavras-chave que caracterizem o trabalho. 
3.4 Os trabalhos serão apresentados de forma oral ou sinalizada. 
3.5 Cada trabalho poderá conter um autor e até dois coautores.  
3.6 Os trabalhos que não forem apresentados conforme as regras de formatação 
estabelecidas neste edital serão desclassificados. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
4.1 Os trabalhos submetidos ao I Relatos Pedagógicos: Metodologias Ativas e Tecnologias 
Inovadoras nos Ensinos Básico e Superior, no I SEMINÁRIO DOS PROGRAMAS ACADÊMICOS 
DE ENSINO – Relatos de experiências Pedagógicas: metodologias ativas e tecnologias 
inovadoras no ensino superior da UFCA serão apresentados exclusivamente em uma seção de 
comunicação oral ou sinalizada. 
4.2 Os trabalhos terão 20 (vinte) minutos para apresentação, mais 5 (cinco) minutos para a 
realização de debate; 
4.3 O local, dia e horário serão definidos posteriormente e publicados no endereço 
https://acoesacademicas.ufca.edu.br/ e no portal da UFCA https://www.ufca.edu.br. 
 
5. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE A APRESENTAÇÃO 
 
5.1 Os trabalhos serão avaliados durante sua apresentação, por até 02 (dois) avaliadores. 
5.2 O(s) avaliador(es) terá(ão) acesso aos trabalhos previamente e os avaliará(ão), no 
momento da apresentação, observando os critérios a seguir: 
(a) Apresentação clara e organizada; (0 a 20) 
(b) Domínio do conteúdo na apresentação; (0 a 40) 
(c) Utilização adequada do tempo; (0 a 20) 
(d) Qualidade da revisão de literatura. (0 a 20) 
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6. DO CERTIFICADO 
 
6.1 A emissão do certificado está condicionada à apresentação do trabalho no formato de 
comunicação oral ou sinalizada, pelo autor principal ou o(s) coautor(es). 
6.2 Os certificados dos trabalhos apresentados e aprovados, serão emitidos por meio 
eletrônico, no endereço https://acoesacademicas.ufca.edu.br. 
 
7. CRONOGRAMA 
 

Lançamento do edital 08 de outubro de 2019 

Prazo para envio de resumos 08 de outubro a 15 de novembro de 
2019 

Divulgação dos resumos aceitos para apresentação 18 de novembro de 2019 

Interposição de recurso ao resultado  19 e 20 de novembro de 2019 

Divulgação final dos resumos aceitos e do dia/local 
de apresentação 

21 de novembro de 2019 

Apresentação dos trabalhos 03 a 04 de dezembro de 2019 
 
8. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 
 
8.1  A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 
seja por decisão da PROGRAD, seja por motivo de interesse público, exigência legal ou 
contingenciamento de recursos, em decisão fundamentada, sem que isso implique em direito 
a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
9. DA CLÁUSULA DE RESERVA 
 
9.1 À Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) reserva-se o direito de resolver casos omissos e 
situações não previstas no presente edital. 
 
10. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
10.1 Os dados solicitados na inscrição devem ser informados de forma correta e completa, 
pois servirão de base para a elaboração dos Anais do evento e dos certificados. 
10.2 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser 
obtidos encaminhando mensagem para o endereço eletrônico: nap.prograd@ufca.edu.br. 
10.3 O atendimento a autores com dificuldades técnicas no endereço 
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https://acoesacademicas.ufca.edu.br/ será feito pelo endereço eletrônico: atendimento 
nap.prograd@ufca.edu.br 
13.5. Para dúvidas ou dificuldades no preenchimento dos itens solicitados no endereço 
https://acoesacademicas.ufca.edu.br/ o atendimento será realizado pelo telefone (88) 3221-
9266, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. 
 
 
 
 

Juazeiro do Norte, 08 de outubro de 2019. 
 
 

 
 

Antonio Batista de Lima Filho 
Pedagogo – UFCA. SIAPE 2232907 

Projeto Estratégico Metodologias e Tecnologias Educacionais (EAD).PE-10 
Líder 
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