
 

UN IVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD  

DIRETORIA DE APOIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA – DIAFAC  

II ENCONTRO DE ESTÁGIO: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES E A 
RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NOS 

CURSOS DA UFAC 
 

Normas para submissão do resumo para apresentação nos grupos de trabalho 

do II Encontro de Estágios: diálogos interdisciplinares e a relação teoria e 

prática na formação profissional nos cursos da Ufac. 

1) O objetivo dos Grupos de Trabalho é promover a interação e troca de 
experiências desenvolvidas no âmbito dos Estágios Curriculares entre áreas 
afins, refletindo a relação teoria e prática na formação profissional. 

2) Contribuir com a melhoria da qualidade da formação dos graduandos 
através do incentivo à pesquisa, oportunizando espaços para apresentação de 
trabalhos desenvolvidos no âmbito das práticas de estágio, favorecendo a 
articulação entre teoria e prática. 

3) Os interessados em apresentarem o resultado de suas pesquisas e 
vivências desenvolvidas no âmbito dos Estágios Curriculares Supervisionados 
devem escolher um Grupo de Trabalho conforme a sua área de interesse e 
formação, e enviar o trabalho para o e-mail: 
encontrodeestágio2019ufac@gmail.com  

GT 1: Práticas e experiências no ensino (Licenciaturas). 

GT 2: Práticas e experiências dos cursos de bacharelado, nas instituições e 
órgão públicos campos de estágio (Bacharelados). 

4) Os dois grupos (GT 1 e GT 2) serão usados para submeter os resumos dos 
Cursos de Licenciatura e Bacharelado os quais serão divididos em subgrupos, 
conforme o número de inscrição e por áreas afins.  

4.1.  Cada subgrupo de trabalho terá até 10 comunicações, com tempo de 10 a 
15 minutos para sua apresentação. 

5) O material de apresentação nos GTs deverá estar em arquivo Power Point, 
em pendrive. O comunicador deverá comparecer com antecedência de 15 
minutos no local onde acontecerá o GT.   

6) Os GTs acontecerão no dia 11 de julho de 2019, das 14h às 17h, nos 
auditórios do Centro de Convenções. 

6.1. Após a seleção dos resumos, cada comunicador receberá um e-mail com a 
confirmação do local e o Grupo no qual apresentará. 
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7) Os resumos submetidos aos Grupos de Trabalho deverão conter os 
seguintes elementos:  

a) Possuir entre 150 e 500 palavras.  

b) Não possuir parágrafos, tópicos, fórmulas, imagens ou citações.  

c) Possuir entre três a cinco palavras-chave, separadas por ponto.  

d) Conter o título do resumo (centralizado e em negrito – sem ponto final).  

e) Conter o nome dos autores (até três), alinhado à direita, com identificação 
em nota de rodapé, contendo instituição e e-mail.  

f) O resumo deve conter, no corpo do texto: apresentação do tema; justificativa; 
objetivo; metodologia; referencial teórico; resultados; considerações finais. 

8) O prazo para inscrições de resumos em Grupos de Trabalho é até o dia 04 
de julho de 2019.  
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