
 

EDITAL No 11 /2015 

II 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), ficam abertas as inscrições dos bolsistas participantes do 

PIBID na Universidade Federal Fluminense no II 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 e incentivar a 

formação de parcerias e de ações colaborativas. 

2. Da realização 

2.1. O II Encontro Anual do PIBID UFF será integralmente realizado no dia 07 de outubro de 2015, no 

campus do Gragoatá, Niterói.  

3. Das inscrições dos bolsistas 

3.1. Todos os bolsistas vinculados ao PIBID UFF – licenciandos em iniciação à docência, professores 

supervisores e docentes coordenadores - deverão inscrever-se nesse II Encontro Anual; 

3.1.1. Participantes não bolsistas, que atuem como colaboradores nos subprojetos, também 

podem inscrever-se; 

3.2. As inscrições no evento deverão ser feitas individualmente, ou seja, por cada bolsista, no link: 

https://docs.google.com/forms/d/12v8JDatsYwuUZsRU1zis_9uFwuqTu0Xg2hQv2mkkjxU/edit  

3.3. O período de inscrições compreende os dias 01 de setembro de 2015 a 20 de setembro de 2015. 

4. Da inscrição de trabalho com o envio do resumo 

4.1. Cada bolsista deverá ser autor ou coautor de trabalho que descreva e discuta atividade realizada no 

âmbito do PIBID UFF; 

4.1.1. Um mesmo bolsista pode apresentar mais de um trabalho, desde que esses correspondam 

a atividades ou reflexões que envolvam aspectos diferentes de sua participação no PIBID 

UFF;  

4.2. Cada trabalho deve ter no mínimo 03(três) e no máximo 08(oito) autores - bolsistas de iniciação à 

docência, supervisores, coordenadores de área ou colaboradores (se houver); 

4.2.1.  Considerando-se que os trabalhos desenvolvidos no PIBID UFF são trabalhos orientados, 

recomenda-se que entre os autores de cada trabalho estejam o coordenador da área e/ou 

pelo menos um dos supervisores do subprojeto; 

4.3. Cabe aos Coordenadores de Área o envio dos resumos e a correspondente inscrição dos trabalhos 

desenvolvidos sob sua coordenação, usando para isso o formulário disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/1i7wIBpygZCErx1HFte0amOAGklKfWrT3OwwTCxCq6gU/vie

wform 

4.4. O prazo limite para o envio dos resumos e a correspondente inscrição dos trabalhos é o dia 20 de 

setembro de 2015. 

5. Da formatação dos resumos 

5.1. Os resumos serão compostos por no mínimo 1800 (um mil e oitocentos) e no máximo 2300 (dois 

mil e trezentos) caracteres (com espaços), apresentados em parágrafo único, sem recuo na primeira 

linha; 
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5.1.1. Não há um padrão sugerido para as descrições ou reflexões apresentadas, mas será 

observada a adequação aos limites indicados, podendo ser sugeridas correções e novo 

envio. 

6. Das apresentações 

6.1. Os trabalhos realizados pelos bolsistas do PIBID UFF serão apresentados oralmente no dia 07 de 

outubro de 2015, em Niterói, campus do Gragoatá, Bloco A, em três modalidades a escolher: a) 

apresentações orais, em sessões coordenadas; b) mostra de produtos, em exposição com a presença 

dos autores; c) mostra de filmes educativos realizados no âmbito do PIBID UFF, em sessões 

coordenadas. 

6.2. Cada trabalho oral inscrito para as sessões coordenadas terá 15(quinze) minutos 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; 

6.2.1. Cada sessão terá a duração de 02(duas) horas, sendo obrigatória a permanência de todos 

os apresentadores durante esse tempo, na sala em que se realizam as apresentações; 

6.2.2. As sessões coordenadas de trabalhos orais irão ocorrer em 03 (três) horários: a) das 14h 

às 16h; b) das 16h às 18h; c) das 18h às 20h. 

6.3. Cada trabalho inscrito para a mostra de produtos terá 02 (duas) horas para a sua exibição, sendo 

necessária a presença dos autores por todo esse tempo, para que se estabeleçam trocas ou debates, 

sejam esclarecidas dúvidas ou combinadas cooperações e parcerias; 

6.3.1. A mostra de produtos será realizada no horário das 10h às 12 h. 

6.4. Cada filme educativo inscrito poderá ter a duração de até 15(quinze) minutos, sendo reservados 

30(trinta) minutos ao final de cada sessão de filmes para que se estabeleçam trocas ou debates entre 

todos os trabalhos apresentados e sejam esclarecidas dúvidas ou combinadas cooperações e 

parcerias; 

6.4.1. A mostra de filmes educativos será realizada em sessões coordenadas de 1h30min (uma 

hora e trinta minutos); 

6.4.2. As sessões coordenadas de filmes educativos irão ocorrer em 03(três) horários: a) das 9h 

às 10h 30min; b) das 10h 30min às 12h; c) das 12h às 13h30min.  

7. Das considerações finais 

7.1. 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. 

7.2. A participação no II Encontro Anual do PIBID UFF também pressupõe a presença na solenidade de 

abertura e a participação em mesas redondas, palestras e oficinas.  

7.3. Para a solenidade de abertura, a realizar-se no dia 07 de outubro de 2015, às 8h30min, no Auditório 

Florestan Fernandes (Campus do Gragoatá, Bloco D, Térreo), são esperadas representações de todos 

os subprojetos.  

7.4. Para as mesas redondas, palestras e oficinas, a se realizarem no mesmo dia 07 de outubro de 2015, 

nos horários de 14h às 16h; 16h às 18h; e 18h às 20h, uma programação detalhada será oferecida, 

assim como a disponibilização de inscrições. 

7.5. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação Institucional, organizadora deste 

II Encontro Anual do PIBID UFF. 

 

Niterói, 26 de agosto de 2015. 

 

 

Maura Ventura Chinelli 

Coordenadora Institucional do PIBID UFF 

 


