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EDITAL COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO-EAUFPA 02/2019 
CHAMADA DE TRABALHOS 

 

 

1º SEMINÁRIO DE ESTÁGIO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA 

23 DE OUTUBRO DE 2019 

 

TEMA: DESAFIOS E AVANÇOS NO CONTEXTO DO ESTÁGIO 

 

 

A Coordenação de Estágio da Escola de Aplicação da UFPA – CE-EAUFPA, no uso 

de suas atribuições regimentais, torna público o Edital nº 002/2019, que dispõe sobre as 

normas e regras para a participação de estagiários, docentes e técnicos orientadores e 

supervisores de estágio das IES, cujo campo de estágio seja a Escola de Aplicação, no 1º 

Seminário de Estágio da EAUFPA.  

 

I – INFORMAÇÕES GERAIS 

 A Escola de Aplicação da UFPA sediará o 1º Seminário de Estágio da EAUFPA, 

com o tema: DESAFIOS E AVANÇOS NO CONTEXTO DO ESTÁGIO. O evento 

ocorrerá em 23 de outubro de 2019 na ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ. 

 

II – OBJETIVO 

Promover a discussão e divulgação das práticas e vivências no Estágio 

Supervisionado por estagiários, docentes e técnicos orientadores e supervisores de estágio 

das IES, cujo campo de estágio seja a Escola de Aplicação. 

 

Público Alvo: Estagiários, docentes e técnicos orientadores e supervisores de estágio das 

IES, cujo campo de estágio seja a Escola de Aplicação. 
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III – DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 1º – Poderão participar do 1º Seminário de Estágio da EAUFPA estagiários, docentes e 

técnicos orientadores e supervisores de estágio das IES, cujo campo de estágio seja a Escola 

de Aplicação, na condição de ouvintes ou participantes com apresentação de trabalhos.  

Art. 2º – Para a inscrição na condição de OUVINTE e PARTICIPANTE, será necessário 

preencher o formulário de inscrição online (bit.ly/seminario_estagio_ea). Opcionalmente, 

pode-se realizar a inscrição mediante o preenchimento do formulário de inscrição (Anexo 1 

deste edital), enviando-o para o e-mail do evento: seminario.ceea@gmail.com..  

Art. 3º – Para a inscrição na condição de PARTICIPANTE com apresentação de trabalho(s), 

além de preencher a formulário de inscrição, o(s) autor(es) deverá(ão) submeter sua(s) 

proposta(s), nas seguintes modalidades: 

§ 1º – Resumo Simples para ser publicado nos anais do evento (tipo de apresentação: pôster); 

§ 2º – Resumo Expandido para ser publicado nos anais do evento (tipo de apresentação: 

comunicação oral).  

 

Parágrafo Único: Os eixos temáticos para a para os trabalhos são: 

1. Estágio na Educação Infantil 

2. Estágio no Ensino Fundamental I 

3. Estágio no Ensino Fundamental II 

4. Estágio no Ensino Médio 

5. Estágio na Gestão 

6. Estágio em Educação Inclusiva 

 

Art. 4º – Todos os autores deverão estar inscritos no evento com formulário de inscrição 

individual, para fins de certificação (ver Art. 2º). 

Art. 5º – As propostas enviadas deverão ser inéditas e, OBRIGATORIAMENTE, estar 

adequadas a este Edital e não possuir conteúdos que: 
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I – Incluam danos ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou 

contravenção penal) ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes (ou 

contravenção penal);  

II – Constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões; 

III – Incluam danos ou informações racistas ou discriminatórias;  

IV – Violem qualquer lei ou sejam antiéticos;  

V – Tenham sido produzidos por terceiros e não pelos autores da proposta. 

Parágrafo Único: Cada proponente poderá submeter somente uma proposta em cada 

modalidade (Art. 3º) deste Edital, como autor principal. 

 

IV – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º – As inscrições serão realizadas com preenchimento do Formulário de Inscrição 

online (bit.ly/seminario_estagio_ea), onde os resumos também deverão ser submetidos. 

Opcionalmente, o preenchimento pode ser feito no Anexo I deste edital, o qual deverá ser 

enviado para o e-mail do evento: seminario.ceea@gmail.com, bem como, os resumos. 

Art. 7º – As inscrições na modalidade OUVINTE estarão abertas no período de 12/08/2019 

a 14/10/2019. 

Art. 8º – As inscrições na condição de PARTICIPANTE com apresentação de trabalho 

(Resumos Simples ou Expandido) estarão abertas no período de 12/08/2019 a 30/09/2019.  

Parágrafo Único – A Coordenação de Estágio da Escola de Aplicação não se 

responsabilizará por eventuais falhas no processo de envio das propostas.  

 

V – DAS NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS 

Art. 9º – A proposta de Resumo Simples deverá ser apresentada conforme normas contidas 

no Anexo II. 

Art. 10º – A proposta de Resumo Expandido deverá ser apresentada conforme normas 

contidas no Anexo III. 
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VI – DO RESULTADO 

Art. 11º – O resultado será comunicado por e-mail enviado aos autores e nos murais da 

Escola de Aplicação da UFPA até dia 07 de outubro de 2019. 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12º – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

evento. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Profª. Esp. Maria Eloiza Castro Freire 

Prof. Me. Tiago da Fonseca Carneiro  

Profª. Luciana Campos Neri 

 Profª. Esp. Adriana Cecília da Cunha Costa Rodrigues 

Profª. Esp. Marlene Pinheiro de Oliveira 

Profª. Drª. Margarida do Espírito Santo Cunha Gordo 

Profª. Drª. Vergas Vitória Andrade da Silva 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1 – Dados pessoais 

Nome: 

CPF: Sexo: (   ) Fem.   (   ) Masc.    

Endereço: 

Bairro:                                                                 CEP: 

Cidade:                                                                UF: 

Telefone:                                 E-mail: 

Necessidades especiais ou pessoa com 

deficiência? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, qual tipo de acessibilidade? 

 

------------------------------------------- 

Precisa de recursos adaptados? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, qual? 

 

 

------------------------------------------- 

2 – Escolaridade (marcar apenas o maior grau): 

Graduação (   )  Especialização (   )    Mestrado (   )   Doutorado (   )  

Em andamento (   )    Concluído (   ) 

3 – Formação 

Área de Formação: 

Instituição de: trabalho (   )  estudo (   )   

Nome da Instituição: 

 

  

4 – Modalidades de Inscrição 

Ouvinte (   )   

Participante (   ) 

1
º 

T
ra

b
al

h
o
 Tipo de trabalho: Resumo / Apresentação: Pôster (   )   

Quantidades de autores: Trabalho individual (   )  Trabalho coletivo (   )  

Autoria do trabalho: Principal autor (   )  Colaborador na autoria (   )    

Título do Trabalho: 

2
º 

T
ra

b
al

h
o
 Tipo de trabalho: Resumo expandido / Apresentação: Comunicação oral (   ) 

Quantidades de autores: Trabalho individual (   )  Trabalho coletivo (   )  

Autoria do trabalho: Principal autor (   )  Colaborador na autoria (   )    

Título do Trabalho: 
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ANEXO II – NORMAS PARA RESUMO 

 

TÍTULO DO TRABALHO  

(14pts – TIMES NEW ROMAN – CENTRALIZADO - NEGRITO)  
 

Nome do(s) autor (es)1 

 

RESUMO  

 

O resumo deverá basear-se em trabalhos de investigação. O resumo deve ser apresentado em 

formato eletrônico (.doc ou .docx; não serão aceitos arquivos em .pdf), configurando a 

página para tamanho de papel A4, com orientação retrato, margem superior e esquerda igual 

a (3cm), inferior e direita igual a (2cm). Deve ser empregada a fonte Times New Roman, 

corpo 12 e espaçamento simples em todo o texto do resumo. O alinhamento deve ser 

justificado, à exceção do título. As páginas devem ser numeradas embaixo e à direita, em 

algarismos arábicos. O texto do resumo deve conter no mínimo 450 e no máximo 700 

palavras, com exceção das referências. O resumo deve apresentar, de forma concreta, o 

objeto do trabalho acadêmico, objetivos, metodologia, resultados, conclusões, de forma 

contínua e dissertativa, em um único parágrafo.  

 

 

Palavras-chave: de 3 a 5 palavras separadas por ponto. 

 

 

  

 
1 Título do(s) autor(es), instituição, E-mail. 
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ANEXO III – NORMAS PARA RESUMO EXPANDIDO 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO  

(FONTE 14, CAIXA ALTA, CENTRALIZADO) 

 
Nome do(s) autor (es)2 

 

RESUMO EXPANDIDO 

 

O resumo deverá basear-se em trabalhos de investigação e respeitar os eixos temáticos do 

Fórum. O resumo deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou .docx; não serão 

aceitos arquivos em .pdf), configurando a página para tamanho de papel A4, com orientação 

retrato, margem superior e esquerda igual a (3cm), inferior e direita igual a (2cm). Deve ser 

empregada a fonte Times New Roman, corpo 12 e espaçamento 1,5 linhas em todo o texto. 

O alinhamento deve ser justificado, à exceção do título. As páginas devem ser numeradas 

embaixo e à direita, em algarismos arábicos. O texto – incluindo as referências – deve conter 

no mínimo 750 palavras e no máximo 2000 palavras. O resumo deve apresentar, de forma 

concreta, o objeto do trabalho acadêmico, objetivos, metodologia, resultados, conclusões, de 

forma contínua e dissertativa. Seguindo o padrão de textos acadêmicos: Introdução, 

Desenvolvimento e Conclusão. As referências devem seguir as normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

Palavras-chave: de 3 a 5 palavras separadas por ponto. 

 

 

 

REFERÊNCIAS (seguir as normas da ABNT NBR 6023) 

 
2 Titulação, curso de formação, unidade de trabalho, e-mail.  
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ANEXO IV – NORMAS PARA PÔSTER 

 

 

 

 


