
Tira dúvidas 
I SEMINÁRIO DO PIBID DA REGIÃO SUL – I PIBID/SUL 

I SEMINÁRIO DO PARFOR DA REGIÃO SUL – I PARFOR/SUL 

I ENCONTRO DAS LICENCIATURAS REGIÃO SUL – I ENLICSUL – 

I SEMINÁRIO REGIONAL PROESDE/LICENCIATURAS/SC 

7 a 9 de dezembro de 2015 - Lages SC 

Organização: UNIPLAC e ForPIBID Regional SUL 

 
Submissão de trabalhos: 01 de setembro a 10 de outubro de 2015 no endereço 
www.uniplaclages.edu.br/pibidsul 
Divulgação dos trabalhos aprovados: 30 de outubro de 2015 
Envio do artigo: 30 de outubro a 30 de novembro 
Inscrições: até 7 de dezembro  
 

Cadastrar no sistema da UNIPLAC 

I SEMINÁRIO DO PIBID DA REGIÃO SUL   -  I PIBID/SUL 

I SEMINÁRIO DO PARFOR DA REGIÃO SUL – I PARFOR/SUL 

I ENCONTRO DAS LICENCIATURAS REGIÃO SUL – I ENLICSUL – 

I SEMINÁRIO REGIONAL PROESDE/LICENCIATURAS/SC 

www.uniplaclages.edu.br/pibidsul 

Clique em “Inscrição do Evento” selecione inscrição e preencha as informações 
corretamente. A inscrição e o status do pagamento serão confirmados por e-mail 
(endereço eletrônico cadastrado). 

• Inscrição de trabalhos: Encaminhar resumo de 300 a 500 palavras devendo conter 
os seguintes itens: Introdução; Objetivos; Método; Considerações; Palavras-chave. 
Após aprovação do trabalho o autor poderá encaminhar artigo completo (6 a 10 
páginas) para publicação. Caso contrário, será publicado apenas o resumo. Cada IES 
fará a análise preliminar dos trabalhos para ser encaminhado para comissão 
científica. Apenas um autor fará a inscrição do trabalho, colocando o nome e dados 
dos demais. Cada trabalho inscrito pode ter no máximo 8 (oito) autores. Podem ser 
submetidos trabalhos concluídos ou em andamento, mas com, no mínimo, 
resultados parciais. Os trabalhos podem ser de diferentes origens: artigos, 
pesquisas, relatos e/ou sistematização de experiências e estágios. 

 

 

 

http://www.uniplaclages.edu.br/pibidsul
http://www.uniplaclages.edu.br/pibidsul


 

 

Modalidade de trabalhos - comunicação oral  

- Objetos educacionais  

- Oficinas 

 

Todas as modalidades devem apresentar 
resumo para inscrição, com possibilidade de 
encaminhar depois, se houver interesse, artigo 
completo. 

Mesas de discussão As mesas de discussão serão organizadas com 
um representante de cada Estado do Sul. 

 

Eixos temáticos: 

- As práticas e as aprendizagens interdisciplinares;  

- As práticas docentes na diversidade;  

- A docência na escola e na formação de professores;  

- As questões éticas na escola e na formação de professores: agressividade, violência e 
conflitos;  

- A gestão escolar e a formação de professores (uma abertura para integrar direção 
escolar e o Pibid) 

 

Dinâmica das Rodas de formação: 

As comunicações orais terão 15 minutos para sua apresentação.  

Em cada sala haverá disponível equipamento de áudio e vídeo.  

Não será permitida a troca de sala para as apresentações.  

Após a sequência de apresentação dos trabalhos, ocorrerá um debate, conduzido 
pelo mediador da sala, onde será elaborada uma síntese das discussões. Essa síntese 
contribuirá para a elaboração da carta de Lages. 

 

 

 



Formato dos trabalhos: 

Todos os trabalhos devem ser encaminhados no formato de resumo, de 300 a 500 
palavras, seguindo as normas da ABNT. 

Após a aprovação do resumo, poderá ser encaminhado o artigo completo (Artigo 
completo não obrigatório). Caso o autor queira encaminhar o artigo completo, deverá 
conter de 6 a 10 páginas, conforme norma ABNT. 

O evento terá Anais com resumos e artigos completos.  

 

• Investimento: R$ 30,00 para acadêmicos (bolsistas acadêmicos PIBID/PARFOR e 
alunos de Licenciatura) e R$ 50,00 para demais participantes. A inscrição só será 
paga após a aprovação do trabalho. Todos os autores necessariamente devem se 
inscrever no evento. 

 

Formas de pagamento 

a) O boleto, com vencimento definido automaticamente pelo sistema, no ato da 
sua inscrição on-line. O boleto pode ser pago em qualquer agência bancária ou 
lotérica até a data do vencimento. 

b) Cartão de crédito de qualquer uma das bandeiras a seguir: 

 

Os trabalhos podem ser nas modalidades: comunicação oral, oficinas e/ou objetos 
educacionais. A modalidade é opção dos autores. 

O resultado será informado no site www.uniplaclages.edu.br/pibidsul, menu 
“Submissão de Trabalhos”, a partir do dia 30/10, acesso via seu cadastro (login e 
senha). Também é possível verificar através de e-mail cadastrado na plataforma de 
submissão. 

http://www.uniplaclages.edu.br/pibidsul


Os resumos recomendados pela comissão de avaliação de trabalhos do Seminário serão 

publicados na Revista do I Seminário do Pibid da Região Sul – I PIBID/SUL – I ENCONTRO DAS 

LICENCIATURAS REGIÃO SUL – I ENLICSUL, I SEMINÁRIO DO PARFOR DA REGIÃO SUL – I 

PARFOR/SUL, I SEMINÁRIO REGIONAL PROESDE/LICENCIATURAS/SC 

Para a comunicação oral serão disponibilizados computadores e projetores. 

 

• DATAS IMPORTANTES:  
 Envio dos resumos: 1º setembro a 10 de outubro 
 Resultado dos trabalhos: 30 de outubro.  
 Inscrições para autores e ouvintes: Até 07 de dezembro  
 Envio dos artigos completos: 30 de outubro a 30 de novembro 
 
• Abertura do evento será no dia 7/12 às 19 horas com atividades previstas até 17h e 30m 

do dia 9/12/2015. 
 
• Hospedagem: Em média, a hospedagem pode variar de R$70,00 a R$100,00 por pessoa 
incluindo o café da manhã. Existe a possibilidade de hospedagem solidária, em especial para as 
IES que não receberam recursos da segunda parcela de 2014 da Capes. Mais informações 
acerca de hospedagem na página do evento na próxima semana. 

 
• Lançamento de livros: Inscrições a partir de outubro. Informações em breve. 

 

Em breve estarão disponíveis no site os horários do evento e a programação científica. 

Cada participante inscrito deverá imprimir seu ticket – para leitura eletrônica da frequência, o 
qual ficará disponível no sistema de “Inscrição do Evento”,  página oficial do Seminário (no 
endereço www.uniplaclages.edu.br/pibidsul,), após a confirmação do pagamento. 

Os horários para registros de entrada e saída são:  

Período Matutino: Entrada: até as 09h30min  - Saída: a partir das 11h40min.  

Período Vespertino: Entrada: até 14h30min - Saída: a partir das 17h00min. 

O certificado de ouvinte especificará a carga horária desde que a presença tenha sido 
registrada pela organização do evento. O certificado de apresentação de trabalhos NÃO 
especifica carga horária. 

Os certificados serão encaminhados diretamente para o e-mail informado na inscrição do 
evento. O envio do certificado está condicionado ao preenchimento do questionário de 
Avaliação do Evento, que será enviado por e-mail no dia 10/12/2015. 

Após a confirmação da avaliação, o certificado será encaminhado em até 03 dias. 

Informações e esclarecimentos: 49-32511042 -  32511033 e 32511054 e-mail 
pibid@uniplaclages.edu.br   

http://www.uniplaclages.edu.br/pibidsul
mailto:pibid@uniplaclages.edu.br

