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O desafio e a paixão de ensinar, aprender e  

experimentar os saberes da docência 

 
Teresina (PI), 27 a 29 de novembro de 2014. 

 

 

NORMATIZAÇÕES III ENID UFPI 

 

1. ENVIO DE TRABALHOS 

 

 A apresentação dos trabalhos pode ser realizada em forma de pôster ou 

comunicação oral. 

 Os trabalhos poderão ser inscritos em uma das três categorias:  

 

o Pesquisa concluída e/ou em andamento; 

o Relatos de experiência; 

o Metodologias de ensino aplicadas. 

 

 Todos os participantes inscritos devem enviar trabalhos ao evento. 

 O número máximo de autores por trabalho são 6 (seis), incluindo o 

coordenador da equipe. 

 Cada equipe poderá apresentar até 4 (quatro) trabalhos, sendo 1 (um)  na 

forma de Comunicação Oral.  

 A duração da apresentação oral será de, no máximo, 15 minutos, não devendo 

ultrapassar o tempo estabelecido. 

 O Pibid disponibilizara data show para as apresentações. 

 

Data limite para o envio de trabalhos:  

 

Prorrogado até 10 de Outubro de 2014. 

 

E-Mail para envio: enidufpi2014@gmail.com 

 

mailto:enidufpi2014@gmail.com
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2.  FORMATAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO (Para apresentação oral e pôster) 

 

 Total de Palavras: 1500 (Máximo três páginas) 

 Programa: WORD FOR WINDOWS;  

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12.  

 Papel tamanho A4. 

 Margem superior e esquerda com 3 cm. 

 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. 

 Nome(s) do(s) autor(es), área, instituição e campus, com alinhamento à direita, 

tamanho 11. 

 O resumo expandido deve conter introdução, metodologia, resultados e 

discussão, conclusão e referências bibliográficas (de acordo com a ABNT). 

 Figuras e gráficos podem ser inseridos respeitando-se o limite de 3 (três) 

páginas no total. 

 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. 

 
                                    

3. EXPOSIÇÃO DE PÔSTER: FORMATAÇÃO DO PÔSTER 
 

A apresentação gráfica do pôster deverá conter os seguintes itens:  

 

 TÍTULO (nome(s) do(s) expositor (es), do curso, instituição e campus) 

 INTRODUÇÃO 

 METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 CONCLUSÕES  

 APOIO (CAPES) 

 REFERÊNCIAS  
 

O pôster deve ter 1,20m de altura e 80cm de largura. Sendo de responsabilidade do 

participante trazer o pôster impresso para ser afixado 30 minutos antes da apresentação. 

 


