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1. Do objeto
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) divulga normas para inscrições de Propostas de
trabalhos para a XI Semana Acadêmica, XI Seminário Integrador PIBID, III Seminário Residência
Pedagógica, X Seminário Tutoria.
A XI Semana Acadêmica, XI Seminário Integrador PIBID, III Seminário Residência Pedagógica, X
Seminário Tutoria são eventos integrados, organizados pela Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação, que visam à participação de docentes, discentes e comunidade externa dos
Programas Estágio curricular obrigatório ou não obrigatório, Ligas Acadêmicas, PET, PIBID,
Programa de Monitoria, Projetos de Ensino, Residência Pedagógica.
O evento tem o objetivo de qualificar e divulgar as ações e resultados dos trabalhos realizados
pelos programas nos campi de Cuiabá e de Várzea Grande, com foco no apoio à construção da
educação com qualidade e à promoção de maior envolvimento dos estudantes de graduação.
O evento ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2021.
Quanto ao formato — virtual ou presencial —, será decidido até 14 de março de 2021 e
informado mediante Edital complementar.

2. Natureza dos trabalhos e Eixos temáticos
2.1. Natureza dos trabalhos:
2.1.1. O trabalho pode ser relato de experiência ou artigo científico com pesquisa de
campo.
2.2. Eixos temáticos
2.2.1. Eixo I: Projetos e práticas escolares na educação infantil.
2.2.2. Eixo II: Projetos e práticas escolares nos anos iniciais.
2.2.3. Eixo III: Projetos e práticas escolares nos anos finais.
2.2.4. Eixo IV: Projetos e práticas escolares no ensino médio

2.2.5. Eixo V: Interfaces entre a Universidade e a comunidade interna ou externa em
relação à saúde.
2.2.6. Eixo VI: Interfaces (exceto saúde) entre a Universidade e a comunidade interna
ou externa.

3. Público alvo
3.1. Docentes e discentes
3.1.1. Podem submeter trabalhos docentes e discentes da UFMT vinculados,
formalmente, a:









Estágio curricular obrigatório ou não obrigatório.
Liga acadêmica.
PET
PIBID
Programa de monitoria
Projetos de Ensino
Residência Pedagógica
Programa de Tutoria.

4. Normas para submissão de trabalho
4.1. Normas gerais
4.1.1. O trabalho, no formato de artigo científico, deverá contemplar informações
originais nas diversas áreas do conhecimento e manter relação direta com o
programa do qual o estudante participa (conforme item 3 deste Edital).
4.1.2. O estudante pode apresentar apenas um trabalho por programa do qual
participou/participa no ano letivo de 2020.
4.1.3. Não será aceito trabalho sem a indicação de docente orientador.
4.1.4. Trabalho recebido fora das normas será automaticamente reprovado.
4.1.5. O trabalho deverá ser submetido em formato .Doc ou .Docx.
4.1.6. O arquivo submetido deve ser nomeado com as iniciais, em letras maiúsculas,
do nome do primeiro autor, seguidas de underline e Eixo_X (Exemplo:
JBS_Eixo_VI).
4.2. Autores
4.2.1. Até quatro autores, incluindo o orientador.
4.2.2. Autor ou autores e coautores se for o caso: nomes grafados por extenso e
alinhados ao centro, omitindo-se quaisquer titulações (Prof. Dr., etc.).
4.2.3. Após o nome de docente, entre parêntesis deve constar o termo “Orientador/a”
seguido do endereço de e-mail.

4.2.4. Após o nome de discente, entre parêntesis deve constar o programa de vínculo,
seguido do endereço de e-mail.
4.3. Redação
4.3.1. O trabalho deverá seguir o modelo disponibilizado na página da PROEG, tanto
no que diz respeito à formatação quanto aos itens que integram o conteúdo.
Para acessar e baixar o modelo (template) de formatação do artigo, clique no
link: https://bit.ly/3mBUbah.
4.3.2. Quanto à extensão, incluindo apêndice ou anexo se houver, o texto deve situarse entre cinco e 12 páginas e não exceder o limite de 8Mb.

5. Submissão
5.1. Orientações
5.1.1. Trabalho submetido em formato diferente de .Doc ou .Docx não será aceito.
5.1.2. Data e horário limites para submissão de trabalho: 22 de março de 2021, às
23h59min59sec (horário de Cuiabá).
5.1.3. Trabalho enviado após essa data não será aceito.
5.1.4. O arquivo, nomeado segundo o item 4.1.6, deve ser submetido como anexo a
mensagem
de
e-mail
enviada
para
o
endereço:
semanaacademicaproegufmt@gmail.com
5.1.5. Na linha assunto da mensagem de e-mail deve constar a expressão: “Inscrição:
XI Semana Acadêmica”.
5.1.6. Será aceito apenas o trabalho cujo autor/es e coautor/es estiverem inscritos na
XI Semana Acadêmica, XI Seminário Integrador PIBID, III Seminário Residência
Pedagógica, X Seminário Tutoria

6. Inscrição
6.1. Link e data
6.1.1. Para fazer inscrição, clique no link: http://bit.ly/3oZNfW8
6.1.2. Data e horário limites para inscrição: 22 de março de 2021, às 23h59min59sec
(horário de Cuiabá).
6.1.3. Inscrição efetuada após essa data não será aceita.

7. Interpretação
7.1. Competências
7.1.1. A Comissão organizadora da XI Semana Acadêmica é a instância competente
para interpretar este Edital e prover soluções para casos omissos.

7.1.2. Na hipótese de dúvidas, a Comissão Organizadora pode e ser contatada pelo email semanaacademicaproegufmt@gmail.com. Na linha de assunto da
mensagem de e-mail deve constar a expressão “Contato com a Comissão
Organizadora”.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
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