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EDITAL PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS 
II Mostra de Inovação no Ensino Superior 

 
 
O Programa de Inovação e Assessoria Curricular (PROIAC) vem a público convidar a 

comunidade acadêmica a participar e submeter trabalhos para a II Mostra de Inovação no Ensino 
Superior. Para esse evento, entende-se por inovação qualquer mudança adotada no ensino, 
intencionalmente aplicada com base teórica ou prática. 

As datas importantes estão apresentadas no calendário que consta no Anexo I deste Edital. 

1. Dos Objetivos  

1.1. Objetivo Geral 

Divulgar as práticas inovadoras de ensino promovendo a troca de experiências docentes no 
ensino superior na UFF. 

1.2. Objetivo Específicos 

 Divulgar as boas práticas no ensino superior e as pesquisas correlatas na Agenda 
Acadêmica.  

 Discutir os temas e resultados das boas práticas em ambiente virtual. 

2. Da Participação no Evento 

2.1. A participação é gratuita e livre a todos os membros da comunidade acadêmica. 

2.2. O evento contará com duas etapas: 

2.2.1.  Na primeira ocorrerá apresentação dos vídeos selecionados durante a Agenda Acadêmica 
(de 17 a 23 de outubro). 

2.2.2. Na segunda etapa ocorrerá a discussão virtual sobre as práticas inovadoras apresentadas 
pelos docentes no período de 20 de outubro a 04 de novembro. 

2.3. Todos os interessados em participar da etapa virtual deverão preencher formulário 
específico disponível no site do PROIAC a partir de 01 de outubro. 

2.4. Os responsáveis pelos trabalhos selecionados deverão obrigatoriamente participar da 
etapa de discussão virtual, acessando o fórum em pelo menos três vezes durante o 
período estipulado, assim como responder às questões postadas no fórum relativas ao 
seu trabalho. O cumprimento dessa etapa dará direito à certificado de apresentação de 
trabalho no evento. 

2.5. O certificado de participação será atribuído a todos que acessarem e discutirem os 
trabalhos e os respectivos temas no fórum virtual. 

3. Da Submissão dos Trabalhos 

3.1. Os trabalhos serão submetidos por meio de formulário online, disponível no site do 
PROIAC (www.proiac.uff.br) e constará dos seguintes itens:  

 Título (em Português) do trabalho 

 Autores (no máximo quatro) e respectivas instituições; 

 Tema escolhido (ver item 4) 

 Motivação (Explicitar o motivo da inovação); 

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


2 
 

 O que foi feito (Explicar a inovação implementada) 

 Resultados e Conclusões 

 Referências bibliográficas (se houver) 

 Link para acesso do vídeo (link do youtube não listado, link de compartilhamento para o 
vídeo no dropbox ou no Google Drive entre outros). 

3.2. Cada item explicitado acima terá o número máximo de 500 caracteres para o seu 
preenchimento. Para as referências bibliográficas siga a norma ABNT - NBR-6023. 

3.3. Os vídeos devem ser de até 2 (dois) minutos e preferencialmente, estar em uma das 
seguintes extensões: WMV, AVI, MP4, FLV, MOV. 

3.4. O período de inscrições de trabalhos será de 10 de julho a 12 de setembro de 2016 até às 
23h59min. 

3.5. O responsável pelo trabalho deverá, após a inscrição do trabalho, enviar para o e-mail 
proiac.uff@gmail.com.br o termo de cessão direito de imagem (disponível no site do 
PROIAC) de todas as pessoas que aparecerem no vídeo. 

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

3.7. Caso o link enviado não esteja funcionando, a comissão organizadora entrará em contato 
com o responsável pelo envio do trabalho para correção. 

4. Dos temas 

4.1. Os trabalhos devem estar relacionados à alguma das seguintes áreas temáticas 
relacionadas ao ensino superior: 

 Avaliação 

 Currículo 

 Métodos de Aprendizagem 

 Tecnologia no Ensino  

 Atividades dos Núcleos Docente Estruturantes 

 Outros temas 

5. Da seleção dos Trabalhos 

5.1. O trabalho será avaliado quanto à estrutura e ao conteúdo, não sendo passível de 
correções e/ou recursos após a submissão do mesmo.  

5.2. A seleção dos trabalhos  será pautada pelos seguintes critérios. 

5.2.1. Quanto à qualidade, o vídeo será avaliado pelos critérios: 

 Som: a voz do participante (ou participantes) do vídeo deve estar audível. Para isso 
a gravação do vídeo deve ser realizada em local sem ou com poucos ruídos. 

 Imagem: a imagem deve estar nítida. Para isso, grave em ambiente bem iluminado 
evitando sombras. A luz natural do sol pode ser uma boa opção de iluminação. 

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

 Adequação do trabalho aos objetivos do evento e estrutura propostos 
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 Clareza de exposição 

 Linguagem e apresentação adequadas 

 Apresentação de recursos e estratégias inovadoras na formação profissional 

6. Da divulgação dos resultados 

6.1. Os títulos e respectivos autores dos trabalhos aceitos serão divulgados no dia 10 de 
outubro no site do PROIAC (www.proiac.uff.br). 

7. Da divulgação dos vídeos 

7.1. Os vídeos selecionados serão exibidos na II Mostra de Inovação no Ensino Superior que 
ocorrerá no âmbito da Agenda Acadêmica 2016.  

7.2. Os vídeos também ficarão disponíveis no site do PROIAC e na plataforma Moodle. 

8. Das disposições finais 

8.1. Casos omissos a este edital serão julgados pela Comissão Organizadora, sendo as decisões 
desta comissão soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis. 

 

 

Niterói, 20 de junho de 2016 

Comissão Organizadora  

http://www.proiac.uff.br/
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Anexo I - Calendário 

Etapas Datas importantes 

Divulgação do Edital 20 de junho de 2016 

Período de Inscrições de trabalhos 10 de julho a 12 de setembro até às 23h59min. 

Data de divulgação dos resultados 10 de outubro de 2016 

Inscrição no Evento - Etapa Virtual na 
Plataforma Moodle 

De 01 a 24 de outubro de 2016 

Exibição dos vídeos na Agenda 
Acadêmica 

17 a 23 de outubro de 2016 

Etapa Virtual – Fórum de discussão 20 de outubro a 04 de novembro 

 


