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ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DOS TRABALHOS  

1. Datas Importantes: 
1.1. Inscrição de trabalhos: do dia 18 de setembro até 10 de outubro 

às 23h59min. 
1.2. Data de divulgação dos trabalhos aceitos: 17 de outubro de 2017. 

 
2. Inscrições 

Cada autor inscrito tem o direito de participar com até dois trabalhos.  
Vagas para apresentação de trabalho: 40 (25 docentes da UFF e 15 

docentes externos). 
Vagas para ouvintes: 30. 

 
Link para inscrição no evento: https://goo.gl/forms/pRT2U1ASUqKPRAOW2 

 
3. Objetivos  

Geral  
Promover a divulgação e discussão de experiências sobre o uso inovador de 

recursos tecnológicos no ensino superior.  
Específicos 
Divulgar as boas práticas no ensino superior e as pesquisas correlatas.   
Discutir os temas e resultados das boas práticas no ensino em ambiente virtual. 

 
4. Temas 

Os trabalhos devem estar relacionados preferencialmente ao uso estratégico de 
recursos tecnológicos no Ensino Superior. 

 
5. Formato e Avaliação do Resumo 

 
Os resumos estruturados, devem ser escritos em português, formatados em 

fonte Times New Roman 12, espaçamento simples, contendo os seguintes itens em 
parágrafo único sem recuo na primeira linha:  

1. Motivação; 
2. O que foi feito; 
3. Resultados e Conclusões. 

O resumo deverá ter no mínimo 2.500 e no máximo 3.000 caracteres (sem 
espaço).  

   O título do trabalho deverá ser centralizado, em negrito, e os autores, no máximo 
quatro, centralizado abaixo do título. 
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O resumo será avaliado quanto ao atendimento ao formato anteriormente 
descrito e quanto ao conteúdo. 

Quanto ao conteúdo, o trabalho será avaliado de acordo com os seguintes 
critérios:  

1. Adequação do trabalho aos objetivos do evento e estrutura propostos; 
2. Clareza de exposição; 
3. Linguagem academicamente adequada; 
4. Apresentação de recursos e estratégias inovadores no exercício da docência 
no Ensino Superior. 

 
6. Submissão de resumo 

O preenchimento da ficha de inscrição e o envio do resumo (ver item 5) deverá 
ser realizado até o dia 10 de outubro de 2017 às 23h59min. A submissão do resumo 
será feita por meio do seguinte endereço: proiac.uff@gmail.com. 

Até dois dias úteis após o envio os autores receberão um e-mail confirmando a 
submissão. 

 
7. Divulgação do resultado 

Os títulos e respectivos autores dos trabalhos aceitos serão divulgados no dia 13 
de outubro por e-mail e no site do Proiac (www.proiac.uff.br). 
 

8. Apresentação do Resumo e Discussão 
 

Fase presencial: 
Serão selecionados 40 resumos sendo 10 para apresentação oral (com posterior 

discussão virtual) e 30 para a seção de pôster.  
Apresentação oral: 10 minutos cada – 14h às 15h30. 
Pôster: apresentados no período de 15h30 às 17h. 
Local: Campus do Gragoatá, Bloco A, sala a ser informada. 
Fase virtual: 
Visa incentivar a continuidade da discussão dos trabalhos apresentados 

presencialmente entre os autores e participantes, assim como participantes dos campi 
fora da sede. 

 
Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Organizadora do Evento.  

 
Comissão Organizadora 

PROIAC 

http://www.proiac.uff.br/

