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Normas para submissão do resumo para apresentação nos grupos de trabalho
do II Encontro de Estágios: diálogos interdisciplinares e a relação teoria-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 a iniciação 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 pesquisa e vivencias
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: encontrodeestagio2019ufac@gmail.com
GT 1: Práticas e experiências no ensino.
GT 2: Práticas e experiências dos cursos de bacharelado, nas instituições e
órgão públicos campos de estágio.
4) Cada grupo de trabalho terá até 10 comunicadores.
5) Os resumos submetidos aos Grupos de Trabalho (GT) 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 do autor e do coautor, quando houver (pode haver no máximo
dois coautores por texto) – 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.
6) O prazo para inscrições de resumos em Grupos de Trabalho é de 14 a 28 de
junho de 2019.
7) O resumo para publicação nos anais do evento poderá ser enviado até 30 de
junho de 2019, com o limite de até 500 palavras.
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