
 

FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA - FGF 

Período: 07 de Outubro de 2014 

Organizadoras: 

Profa. Dra. Antonia Ieda de Souza Prado 

Profa. Dra. Milena Marcintha Alves Braz 

E-mail: pesquisaedocencia.fgf@gmail.com 

 

1 PÚBLICO ALVO: 

Docentes e gestores de Instituições do Ensino básico e Superior.  

Alunos de Licenciatura. 

2 OBJETIVOS 

1.1 Fomentar a participação discente e docente em atividades científicas. 

1.2 Divulgar as experiências pedagógicas desenvolvidas por docentes. 

1.3 Fortalecer a formação docente para o ensino e a pesquisa. 

3 ÁREAS DE CONHECIMENTO 

3.1 Pesquisas realizadas pelos docentes na Pós-Graduação. 

3.2 Ensino à distância: salas virtuais, transposição didática e experiências em EaD. 

3.3 Iniciação à docência: Experiências de Monitoria. 

3.4 Trabalhos desenvolvidos por discentes e docentes dos cursos de Licenciatura da 

FGF. 

 

4 INSCRIÇÃO: O prazo para o envio dos resumos (todos estendidos) é: 

IMPRETERIVELMENTE até 15 de setembro de 2014. 

-O (a) participante deverá enviar o resumo para o e-mail: 

pesquisaedocencia.fgf@gmail.com 

- O arquivo deverá ser salvo como documento de texto, extensão.doc, na versão 1997- 

2003 do Word. 

- O nome do arquivo deve ser: pesquisaedocencia2014. nome do relator 

Ex: pesquisaedocencia2014.antonia 

 

mailto:pesquisaedocencia.fgf@gmail.com


 

5 NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

5.1 A sua inscrição é gratuita. 

5.2 Os trabalhos aceitos serão confirmados por envio de e-mail ao autor principal e 

deverá seguir as normas para submissão de trabalhos acadêmicos. 

5.3 Tendo em vista o formato e o espaço do evento, cada autor só poderá inscrever 02 

(dois) trabalhos como primeiro autor. 

5.4 Cada trabalho poderá ter no máximo 02 (dois) autores. 

5.5 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas 

pela organização do evento. 

5.6 O (s) autor (es) é (são) responsável (eis) pela revisão vernacular do seu trabalho. 

 

6 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL: 

As apresentações orais serão coordenadas por docentes da FGF. Cada apresentação terá 

duração de 15 minutos. 

Estarão disponíveis, em cada sessão, tablet e data show. 

Detalhes a serem observados no momento da apresentação: 

•A apresentação deve ser feita no máximo em 15 minutos; 

•Preferencialmente, utilize “Apresentação em Power Point”, que deverá estar salva no e-

mail do autor (relator) para abertura no momento da exposição oral. 

  

7 PREMIAÇÃO 

Serão outorgados CERTIFICADOS DE MENÇÃO HONROSA ao autor dos trabalhos 

classificados em primeiro lugar nas áreas de conhecimento das apresentações orais. 

Para fins de classificação a nota final do trabalho será calculada pela média da nota do 

resumo e a nota da apresentação oral. Em caso de empate utilizar-se-ão os seguintes 

critérios na ordem: 

1) Maior nota do trabalho 

2) Maior nota de apresentação oral. 

 

 



 

8 FORMATO RESUMO ESTENDIDO 

- Ver a seguir em ROTEIRO RESUMO ESTENDIDO 

- As apresentações orais ocorrerão no dia 07 de outubro de 2014. 

- Os anais dos resumos serão publicados em meio eletrônico. 

 

IV ENCONTRO DE PESQUISA DOCENTE DA FGF 

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 

Período: 07 de Outubro de 2014 

 

ROTEIRO RESUMO ESTENDIDO 

A digitação deverá ser feita no Word em fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço 

entre linhas simples; margens superior e esquerda 3,0 cm; direita e inferior 2,0 cm. 

O resumo estendido deverá ter de 03 a 05 páginas e deverá seguir o seguinte formato: 

TÍTULO: Escrito em caixa alta com no máximo 10 (dez) termos. 

O(s) nomes(s) do(s) autor (es), máximo 02 (dois), deverão vir à esquerda logo abaixo do 

título e trazendo o nome do relator sublinhado. Em nota rodapé na 1ª página virão as 

credenciais do(s) autor (es) (Maior titulação, instituição, e-mail); 

 

RESUMO 

No máximo, 250 palavras. Contendo Introdução (descrição do objeto estudado); 

Objetivos; Metodologia; Resultados e discussão; Considerações finais. 

Palavras-chave: no máximo 03 (três). 

INTRODUÇÃO 

METODOLOGIA 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS (máximo de cinco) 

 


