
REGULAMENTO DO I ENCONTRO PIBID UFJ PARA SUBMISSÃO, APRESENTAÇÃO
E PREMIAÇÃO DE TRABALHOS

A Universidade Federal de Jataí (UFJ), por meio da Pró-Reitoria de Graduação, torna pública a
realização do I Encontro Pibid da UFJ, que acontecerá no período de 28 e 29 de junho de 2021, e

divulga as normas para submissão, apresentação e premiação de trabalhos dos subprojetos de
Alfabetização, Biologia, História, Interdisciplinar (Física, Matemática e Química) e Língua

Portuguesa.

1 OBJETIVOS

1.1  O  presente  documento  visa  estabelecer  as  normas  e  critérios  para  os  trabalhos  que  serão
submetidos e apresentados no I Encontro PIBID UFJ. 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1  O  I  Encontro  PIBID  UFJ  será  um  evento  institucional  com  o  objetivo  de  divulgação  e
socialização,  com  a  comunidade  acadêmica  e  externa,  dos  primeiros  resultados  obtidos  pelos
licenciandos bolsistas do PIBID da nossa Universidade.
2.2 Devido a pandemia causada pelo coronavírus, o evento acontecerá de modo virtual, utilizando
plataformas digitais, e os trabalhos dos licenciandos serão apresentados por meio da apresentação
de vídeo-poster. 
2.3 O público-alvo são discentes, docentes e dirigentes das Instituições de Ensino Superior e de
Educação Básica.

3 SOBRE A PARTICIPAÇÃO

3.1 A participação dos bolsistas no encontro é obrigatória e se dará pela submissão de trabalhos
(resumo e apresentação de vídeo-poster) dentro do prazo previsto. 
3.2 Os trabalhos seguirão os modelos descrito nas orientações disponíveis no ANEXO I.
3.3 Os coordenadores de área deverão revisar os trabalhos dos bolsistas antes de sua submissão.
3.4 Todos os resumos serão publicados no site do I Encontro PIBID UFJ. 
3.5  Cada  participante  receberá  dois  certificados:  CERTIFICADO  DE  APRESENTAÇÃO  DE
TRABALHO e  CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO no encontro, sendo nesse último verificado a
frequência do bolsista durante a programação a fim de que se contabilize a carga horária. 

4. SOBRE O TRABALHO

4.1 Os subprojetos serão divididos em grupos compostos por 2, 3 ou até 4 bolsistas, conforme a
possibilidade de cada subprojeto. 
4.2 Os participantes de cada grupo deverão escrever,  em conjunto,  o resumo simples conforme
modelo no ANEXO I.
4.3 Os participantes de cada grupo deverão editar, em conjunto, o vídeo-poster conforme modelo no
ANEXO II.
4.4 Um representante de cada grupo, escolhido por seus integrantes, se responsabilizará pelo envio
dos trabalhos (resumo e vídeo-poster) ao Coordenador de área até a data limite (Quadro 1), para
revisão.
4.5 Após revisão, o representante deverá submeter os trabalhos até data limite (Quadro 1) conforme
orientações em ANEXO III.

5 SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO 



5.1 Os trabalhos serão avaliados por um comitê científico, conforme critérios presentes no ANEXO
IV deste documento.
5.2 O trabalho que apresentar a melhor pontuação, referente à soma da avaliação do resumo e da
apresentação do vídeo-poster, receberá um CERTIFICADO. 

6 DATA E LOCAL

6.1 Os vídeos-posters submetidos serão apresentados em salas criadas no Google Meet, conforme
dia  e  hora  definido  na  programação  do  evento  disponível  em
https://cograd.jatai.ufg.br/admin/pages/38385-i-encontro-pibid-ufj-2021.
6.2 Os autores  dos  trabalhos  deverão estar  presentes  no momento  da apresentação dos  vídeos-
posters para responder às arguições.  

7 DO CRONOGRAMA

7.1 No quadro abaixo estão as datas que deverão ser observadas pelos participantes do encontro.
Quadro 1: Principais datas e atividades do I Encontro PIBID UFJ.

CRONOGRAMA

Divulgação das normas para submissão de trabalhos 26 de maio

Período de inscrições dos bolsistas De 01 a 20 de junho 

Data limite de entrega do resumo para revisão do
Coordenador de área

Até 08 de junho

Data limite de entrega do vídeo para revisão do
Coordenador de área

Até 15 de junho

Submissão de trabalho (resumo e vídeo) Até 20 de junho

Periodo de avaliação dos trabalhos pela comissão
científica

Entre 21 e 25 de
junho

Disponibilização do dia e horário de apresentação de
cada trabalho

23 de junho

Período de realização do evento 28 e 29 de junho

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A UFJ exime-se de arcar com quaisquer despesas dos participantes durante os dias de realização
do I Encontro PIBID UFJ.
8.2 As informações sobre as salas virtuais de apresentação dos trabalhos e horários destinados às
apresentações serão divulgadas oportunamente no site do evento.
8.3  Outros  esclarecimentos  poderão  ser  obtidos  no  site  do  evento:
https://cograd.jatai.ufg.br/admin/pages/38385-i-encontro-pibid-ufj-2021.
8.4 O presente Regulamento, em qualquer tempo, poderá ser revogado, alterado ou anulado, no todo
ou  em  parte,  por  motivos  de  caso  fortuito,  força  maior,  prevalência  do  interesse  público  ou
exigência legal, em decisão fundamentada, sem que tal fato implique em responsabilidade civil ou
reclamação de qualquer natureza.
8.5 Os casos omissos serão solucionados, prioritariamente, pela Pró-reitoria Graduação da UFJ e,
subsidiariamente, pela Comissão Organizadora do Encontro.

Jataí, 28 de maio de 2021.

Comissão organizadora do I Encontro PIBID UFJ

https://cograd.jatai.ufg.br/admin/pages/38385-i-encontro-pibid-ufj-2021
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