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O I Congresso de Iniciação à Docência da UFAPE tem por objetivo reunir interessados em 

refletir sobre a profissão docente, na Educação Básica e no Ensino Superior, a partir da integração 

entre teoria e prática. Assim, além de palestras, o público terá acesso à socialização de relatos de 

experiência desenvolvidos por monitores e tutores do Ensino Superior, e integrantes do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que atuam em escolas de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

 

 

Submissão dos resumos 

 

Poderão se inscrever no I Congresso de Iniciação à Docência todos os bolsistas e voluntários 

de monitoria, tutoria e do PIBID, indicando seus dados pessoais, endereço, e-mail, CPF, telefone. 

Após a indicação das informações pessoais, o estudante deverá preencher o formulário com dados 

sobre o trabalho: título, autor, co-autor, área, curso e categoria de sua inscrição (monitor, tutor, 

PIBID), anexando o resumo em documento Word. Abaixo seguem normas para escrita do resumo: 

 

Normas para submissão do resumo simples 

 

Os alunos inscritos no I Congresso de Iniciação à Docência devem submeter resumo simples 

seguindo as normas estabelecidas pela comissão científica do congresso, submetendo o 

documento no formato WORD: 

 

- Título adequado ao trabalho, todo em letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 

12 e centralizado.  



- Nomes completos dos autores, alinhados à direita e com uma nota de rodapé em cada um 

informando: em caso da Monitoria e Tutoria, se é aluno (bolsista ou voluntário) ou professor 

orientador; qual o curso de atuação; um e-mail; em caso de PIBID, se é aluno (bolsista ou 

voluntário), supervisor ou coordenador; qual a área de atuação no PIBID UFAPE (Pedagogia 

ou Letras); um e-mail. 

- Resumo em parágrafo único, de 100 a 250 palavras, letras Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento simples e alinhamento justificado, contendo: o objetivo do trabalho, a 

metodologia utilizada, os resultados obtidos e as considerações finais. 

- As palavras-chaves devem conter de 3 a 5 termos, separados entre si por ponto e finalizados 

também por ponto. 

 

Apresentações orais 

 

As apresentações dos relatos de experiência acontecerão no dia 02 de dezembro de 2021, 

a partir das 14h, por meio de videoconferência no Google Meet. Para a apresentação, os estudantes 

devem organizar o e-pôster em PowerPoint, conforme modelo disponível na página do evento. O 

link para apresentação será disponibilizado pela comissão organizadora a partir do dia 01 de 

dezembro com data e horário das sessões de comunicação. Caso o aluno não tenha condições de 

se apresentar no período especificado, deve comunicar ao coordenador da sessão anteriormente. 

 

 

 

 

*As salas serão divulgadas no portal da UFAPE a partir do dia 01/12/2021 

 

 

 

Instruções para elaboração do e-Pôster: 

 

1. Para elaboração do seu e-Pôster, utilize o template disponível (em formato pptx) e monte em 

um único slide; 

 

2. O arquivo já está formatado com a configuração do tamanho da página: 76,19 cm x 45,71 cm 

(largura x altura); 

 

3. Orientação da página: PAISAGEM; 

 

Cronograma de Atividades Prazos 

Inscrição e submissão de resumos 08/11 a 19/11/2021 

Avaliação dos resumos 20/11/2021 a 

27/11/2021 

Divulgação dos resumos aprovados A partir de  

29/11/2021 

Realização do Congresso, Apresentação do e-Pôster 02/12/2021 



4. As demais configurações, como a fonte, tamanho e layout estão no arquivo dos modelos em 

formato pptx, podendo sofrer pequenos ajustes para melhor se adaptarem as características de 

cada trabalho; 

 

5. Todos os e-Pôsteres deverão ser enviados para a Comissão Organizadora exclusivamente em 

formato JPG; 

 

6. Renomeie seu arquivo antes de enviar de acordo com (Evento. Nome do 1º Autor e Curso) 

(Exemplo: I CIC. Karla Andrade. Zootecnia.jpg). Inserir também estas informações no corpo do e-

mail durante o envio; 

 

7. O(a) autor(a) inscrito(a) no CID terá 10 minutos para apresentação e mais 5 minutos para 

debate com o coordenador da sessão de comunicação; 

 

 

 

Garanhuns, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Coordenadores do I CID/Sapiens - UFAPE 


