
VIII Semana de Atualização Pedagógica – 
SAPIENS  

( 15 a 19 de julho de 2019)  
 

Temática: “Docência: Entre o Ser e o Fazer”. 

Normas para Elaboração e Envio de Trabalhos 
 
A Comissão de Seleção das Práticas Pedagógicas da VIII SAPIENS apresenta os 

critérios para envio e aceite dos trabalhos a serem apresentados, como boas práticas, no 
evento. 
 

1. A modalidade de apresentação das Boas Práticas será “COM MEUS 

ALUNOS, EU FAÇO ASSIM”. 

1.1.  Os trabalhos deverão ser apresentados no formato de RESUMOS 

EXPANDIDOS e devendo conter os seguintes elementos: Introdução/ Descrição da 

experiência/ Impactos/ Considerações finais. 

1.2. Deve-se indicar, inicialmente, o título do trabalho, seguido dos autores, curso 

onde foi desenvolvida a atividade e endereço eletrônico dos autores. 

1.3.  Os resumos deverão conter no máximo 5 (cinco) autores docentes e discentes 

da Instituição. 

1.4.  Os resumos expandidos deverão conter de 2000 a 6000 caracteres especiais. 

1.5. O texto deverá ser digitado em Times New Roman, espaçamento entre linhas 

de 1,5, tamanho 12, e o título em tamanho 14, com letras maiúsculas (CAIXA ALTA) 

e em negrito; 

1.6. Os nomes dos autores deverão ser inseridos identificando primeiramente o 

nome, e em seguida o sobrenome, sendo a primeira letra maiúscula e as demais 

minúsculas, sem abreviação, (ex: Marcelo Silva Araújo). Quando houver mais de 

um autor, separá-los por ponto e vírgula. 

1.7. Nos resumos poderão ser incluídos GRÁFICOS, FIGURAS ou qualquer outro 

recurso visual no resumo enviado. 

1.8.  A submissão dos trabalhos será feita exclusivamente através do link 

https://unipe.cruzeirodosulvirtual.com.br/ Ambiente Virtual (UnipêVirtual). 

 
2. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
2.1. Envio dos trabalhos: 31/05/2019 a 30/06/2019. 

2.2. Divulgação dos resultados: a seleção dos trabalhos enviados e sua forma de 

apresentação serão divulgadas até 09/07/2019. 

https://unipe.cruzeirodosulvirtual.com.br/


2.3. Os trabalhos aprovados, terão duas formas de apresentação: painel/banner, 

stand. Contudo, de todos os trabalhos aprovados, 15 (quinze) serão 

selecionados para apresentação no modelo TED, semelhante ao TED TALKS.  

2.4. A divulgação dos trabalhos aprovados será disponibilizada no Portal do UNIPE.  

3. REGRAS DA APRESENTAÇÃO  
 

3.1 O apresentador participará da sessão de apresentação em presença conjunta dos 

demais autores (exclusivamente docentes) e público previamente inscritos; 

3.2 Para os trabalhos aprovados nas modalidades painel/banner ou stand, as 

apresentações deverão atender as seguintes orientações: 

3.2.1 Apresentação de painel/banner, podendo ser utilizado o modelo convencional 

(impresso, tamanho padrão 120x80), conforme o Anexo, ou poderão ser confeccionados 

modelos alternativos sustentáveis. Todos os formatos (deverão ser colocados e/ou 

montados de 08:00 às 13:00 horas no Hall do bloco S no dia 17/07/2019 (as avaliações 

ocorrerão das 14:00 às 19:00 horas). Os painéis poderão ser colocados no espaço disponível 

no Hall utilizando porta painel (para formato convencional), tampões de MDF, 

montagem de varais, reutilização de pallets, montagens, colagens, cartazes e demais 

mecanismos de apresentação de painéis, ficando a critério e criatividade da equipe 

decidir o formato e os materiais (convencionais, reciclados, reutilizados, alternativos e 

outros) que serão utilizados. Será escolhido o modelo mais criativo para premiação. 

3.2.2 Apresentação de stand, podendo ser reservado espaço de no máximo 2 x 2 no 

Hall do auditório, o espaço deverá ser providenciado pela equipe apresentadora. No 

espaço do stand poderão apresentar e representar a boa prática, utilizando os mesmos 

mecanismos descritos no item anterior, inclusive com exposição de produtos gerados (os 

stands deverão ser organizados 08:00 às 13:00 horas no Hall do bloco S no dia 

17/07/2019 (as avaliações ocorrerão das 14:00 às 19:00 horas). As equipes deverão 

organizar cronograma de horários para não deixarem stands vazias durante o dia de 

atendimento.  

3.3 Para os trabalhos aprovados e selecionados na categoria TED, serão, 15 (Quinze) 

trabalhos, sendo divididos em três salas.  

3.3.1  O(s) apresentador(es) terão de 15 a 20 minutos para apresentação do seu 

trabalho e 15 minutos para debates. A sequência das apresentações será definida mediante 

sorteio na abertura da atividade às 08h do dia 17/07/2019 no bloco S. 

3.3.2 A instituição disponibilizará projetor multimídia, notebook, som e microfone.  

3.3.3 Para formatar sua apresentação no estilo TED, considere os seguintes passos: 

3.3.3.1 Objetivo claro e direto; 

3.3.3.2 Dominar o conteúdo que estará apresentando; 



3.3.3.3 Tom de voz adequado ao ambiente; 

3.3.3.4 Menor utilização de tecnologia e acessórios; 

3.3.3.5 Autenticidade - O QUE é falado é COMO é falado. 

3.3.3.6 Segue link para conhecer e construir uma apresentação em formato de TED. 

OBS: Acaso seja necessário algum outro recurso, este deverá ser de responsabilidade do 

apresentador e demais autores. 

 

4. MODELO DE ENVIO DO RESUMO 

 
Matricula do Docente: _________________________________________________________ 

Curso em que está lotado: ______________________________________________________ 

Título: 

Nome Completo dos Autores: 

Curso onde a atividade foi desenvolvida: 

Modalidade:  

Painel/Banner  

Stand  

 

 

Preenchimento do Resumo: 

 

Introdução: Deverá conter uma visão geral do trabalho, contendo o material teórico que 

dê subsídios ao mesmo, com justificativa lógica e referenciada. O último parágrafo deve 

conter os objetivos da atividade realizada. 

 

1300 caracteres especiais 

 

 

https://soap.com.br/blog/como-fazer-uma-apresentacao-estilo-ted/


 

Descrição da experiência: Exposição clara e com metodologia ou técnica detalhada da 

experiência do trabalho realizado 

 

 

 

Impactos: Relatar os impactos da experiência na realidade do(s) autor(es), 

correlacionando com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

discentes. 

 

 

 

2000 caracteres especiais 

1400 caracteres especiais 



Considerações finais: Expor, claramente, suas considerações a respeito da experiência 

vivida. 

 

 

 

 

João Pessoa, 31 de maio de 2019. 

1300 caracteres especiais 

 


