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NORMATIZAÇÕES IV ENID UFPI 

 

Local e período: Teresina (PI), 29 a 31 de março de 2017. 

 

1. INSCRIÇÕES: DATAS E VALORES 

 
A inscrição é obrigatória para todos os pibidiano(a)s: graduandos, 

supervisores e coordenadores. Também poderão se inscrever alunos 
egressos do Pibid, desde que inscritos juntos à equipe da área à qual foi 
vinculado. 

Período de Inscrição: 01 a 31 de janeiro de 2017. 

As inscrições serão efetuadas por área, SENDO DE 
RESPONSABILIDADE DE CADA COORDENADOR, que deverá recolher o 
pagamento de sua equipe, inclusive dos egressos do PIBID, e depositar na 

conta do Evento.  

O coordenador deverá efetuar apenas um (único) depósito com o 
pagamento das inscrições de TODA sua equipe e de seus egressos. 

Assim que o pagamento tenha sido efetuado, escrever para o e-mail do 
evento, anexando a relação de participantes com os nomes completos, para 
confecção dos certificados, pois no sistema há nomes que estão errados. 

Dados Bancários:  

Banco do Brasil 

Agência: 4708-2 

                    Conta Corrente: 14103-8 
Mario Gomes dos Santos e Mônica Castro 

 

CATEGORIA VALOR 

Graduandos pibidianos UFPI / Egressos do PIBID  R$ 30,00 

Supervisores PIBID R$ 60,00 

Coordenadores de área PIBID R$ 100,00 
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2. ENVIO DE TRABALHOS 

 

É da responsabilidade dos coordenadores de área o acompanhamento 
da elaboração e a correção dos trabalhos científicos encaminhados por sua 
equipe.  

 Cada equipe poderá apresentar até 4 (quatro) trabalhos, nas 
seguintes modalidades: 

  3 (três) trabalhos na forma de pôster e 1 (um) em 
Comunicação Oral ou; 

 2 (dois) trabalhos na forma de pôster, 1 (um) em Comunicação 
Oral e 1 (uma) Oficina, desde que o Coordenador de área 
esteja entre seus ministrantes. 

 Os alunos egressos, ex-bolsistas, devem submeter seus 
trabalhos junto a um dos coordenadores de área à qual esteve 
vinculado, podendo apresentar (um) trabalho. Também será 
de responsabilidade do Coordenador de área a correção do 
referido trabalho.  
 

 

 Os trabalhos poderão ser inscritos em uma das três categorias:  
 

o Pesquisa concluída e/ou em andamento; 
o Relato de experiência; 
o Metodologia de ensino aplicada. 

 

 O número máximo de autores por trabalho são 6 (seis), incluindo 
graduandos, supervisor e coordenador de área, desde que 
tenham participado efetivamente da elaboração do trabalho. 

 A comunicação oral ocorrerá no local e horário especificado pela 
Comissão Organizadora. A duração da apresentação oral será de, 
no máximo, 15 minutos, não devendo ultrapassar o tempo 
estabelecido.  

 O Pibid disponibilizará data show para as apresentações. 
 

Obs.: Data limite para o envio de trabalhos: 31 de janeiro de 2017. 

E-Mail para envio: enidufpi2017@gmail.com  

 
3.  FORMATAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO  

 

 Total de Palavras: 1500 (Máximo três páginas) 

 Programa: WORD FOR WINDOWS;  

 Fonte: Arial, tamanho 12.  

 Papel tamanho A4. 

 Margem superior e esquerda com 3 cm. 
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 Margem inferior e direita com 2 cm. 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

 Alinhamento: Justificado. 

 Páginas NÃO numeradas. 

 Título em maiúsculo/negrito com alinhamento centralizado/ 
tamanho 14. 

      _    Nomes dos autores em itálico e alinhados à direita. A titulação e 
filiação institucional deverão ser colocadas contíguas aos nomes. 

 O resumo expandido deve conter 1. Introdução, 2. 
Fundamentação Teórica, 3. Metodologia, 4. Discussão e 
Resultados, 5. Considerações Finais, 6. Apoio, 7. Referências 
(em conformidade com as regras da ABNT) e ter no máximo 

10.000 (dez mil caracteres) sem espaço. 

 Figuras e gráficos podem ser inseridos, com as devidas 
referências. 

 As palavras-chave em número de três, devem figurar logo abaixo 
do texto do resumo, antecedidas da expressão “Palavras-
chave:”, separadas entre si por ponto e finalizadas também por 
ponto. 

 As citações deverão seguir as normas da ABNT. 

                                    

4. FORMATAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO PÔSTER 

 Cada equipe (por coordenador) poderá apresentar até três pôsteres, 
com frutos de ações pedagógicas e pesquisas desenvolvidas no âmbito do 
PIBID/UFPI. 

 Cada pôster deverá ter, no máximo, seis autores (graduandos, 
supervisor e coordenador), desde que efetivamente envolvidos na realização 
do trabalho a ser apresentado, sendo de responsabilidade dos autores trazer o 
pôster impresso para ser afixado 30 minutos antes da apresentação. 

           O pôster deve ser confeccionado em tamanho de 0,90 m x 1,20 m e 
conter: 

 Logomarca e tema do evento (IV ENID/UFPI); 

 Título em caixa alta e negrito, centralizado; 

 Nomes dos autores em itálico e alinhados à direita. A titulação e filiação 
institucional deverão ser colocadas contíguas aos nomes. 

 
         O apoio financeiro recebido deverá ser explicitado no pôster com o nome 
APOIO: PIBID/CAPES/UFPI, com os respectivos símbolos das instituições. 
 
      O pôster deve ser escrito com margens justificadas e deve conter, de 
maneira sucinta: 1. Introdução (com os objetivos); 2. Fundamentação 
Teórica; 3. Metodologia; 4. Resultados e Discussão, 5. Considerações 
Finais, 6. Apoio: Capes/UFPI); 7. Referências (somente as utilizadas para a 
elaboração do texto que subsidiou o Pôster e de acordo com o estabelecido 
pela ABNT). 
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        Todas as imagens, tabelas ou gráficos utilizados deverão especificar do 
que tratam, bem como conter as referências, em conformidade com o que a 
ABNT estabelece. 
OBS.: O pôster e o resumo expandido que lhe deu origem devem passar 
por revisão gramatical e das normas da ABNT e atender as orientações 
definidas pelo Comitê Científico do IV ENID, antes do envio do trabalho 
final. 

 

5. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE OFICINA 

 Poderá ser proposta uma oficina por equipe, desde que tenha entre seus 
ministrantes o coordenador de área. A proposta de oficina deverá ser 
encaminhada, junto com os demais trabalhos científicos, para E-mail do 
evento:   enidufpi2017@gmail.com, até o dia 31 de janeiro de 2017. 

Obs.: Cada oficina deverá ter no máximo 4 (quatro) proponentes. 

 

Instituição: (cabeçalho do PIBID/UFPI) 

Área: 

Campus: 

Ministrantes: (nome, e-mail e telefone) 

Título da Oficina: 

Público – alvo: participantes do IV ENID 

Número máximo de participantes: 30 

Carga horária: 4 h  

Objetivo (s) 

Justificativa (relacionar a proposta do minicurso e a temática do evento) 

Conteúdos: 

Metodologia (como será desenvolvido a oficina) 

Recursos Materiais: 

Avaliação: 

Referências 

 
  

 Comissão Organizadora 

 Teresina, dezembro/2016 
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