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EDITAL Nº 01/2022 
 

 

A Coordenação dos Estágios Supervisionados do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Regional do Cariri – URCA, torna pública a abertura das inscrições para o IX SEMINÁRIO DE ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA URCA, estabelecendo as normas 

relativas à submissão de trabalhos científicos. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, na 

Universidade Regional do Cariri – URCA, Campus Pimenta. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

- Compartilhar as vivências dos estudantes do curso de Licenciatura em Educação Física da URCA, durante 

a realização de atividades de estágio supervisionado curricular; 

- Divulgar as soluções e as inovações desenvolvidas nos locais e sobre o Estágio; 

- Fomentar a integração e a troca de experiências entre Estudantes e Professores do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da URCA. 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

 

2.1 Estudantes regularmente matriculados no Curso de Licenciatura em Educação Física da URCA, no 

semestre letivo 2021.2. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Os estudantes inscritos no Seminário poderão submeter trabalhos no formato de resumo, produto 

educacional e trabalho completo (trabalho original, relato de experiência ou de de revisão de literatura), desde 

que estejam em consonância com a temática central do evento, não haverá limite de trabalhos por autor e nem 

limite de autores por trabalho, porém todos os autores deverão estar inscritos no evento. 

3.2 Os estudantes matriculados nos estágios supervisionados no semestre letivo de 2021.2, deverão 
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OBRIGATORIAMENTE submeter trabalhos completos (artigo original ou relato de experiência) como 

obtenção de de nota para avaliação do estágio curricular supervisionado o qual está cursando. 

3.3 Para os resumos (apresentação em pôster) e para os produtos educacionais (apresentação oral) 

o período de inscrição será a partir de 12 de julho a 22 de julho de 2022. 

3.4 Para os trabalhos completos (apresentação oral), de 12 de julho a 31 de julho de 2022. 

3.5 As inscrições e submissões serão realizadas, exclusivamente, pelo siseventos endereço 

(http://siseventos.urca.br/). 

3.6 As apresentações do IX Encontro de Estágio Supervisionado ocorrerão exclusivamente na 

modalidade Painel (Pôster) e Oral. Os painéis serão alocados no Ginásio Poliesportivo da URCA. As 

apresentações orais acontecerão nas salas de aula do bloco didático do curso de Pedagogia.  

3.7 Para realizar a submissão dos trabalhos, o estudante deverá obrigatoriamente estar inscrito no evento, 

preenchendo os dados necessários o site do siseventos (http://siseventos.urca.br/) e escolhendo, 

OBRIGATORIAMENTE, a forma de apresentação. 

3.8 O resumo deverá ser escrito em língua portuguesa e apresentar formato de texto contínuo (sem 

parágrafos). A fonte  utilizada deverá ser a Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento simples entre 

linhas, tendo o texto o máximo de 300 palavras. 

3.9 Para os resumos provenientes de relatos de estágio, o mesmo deverá ter informações essenciais, 

como,  o nome da concedente do estágio (Instituição Escolar), o período do estágio, as atividades 

desenvolvidas, os desafios enfrentados, as contribuições para o  aprendizado e a conclusão. 

3.10 Para resumos provenientes de pesquisas realizadas no âmbito da Educação Física Escolar ou 

trabalhos de revisão, com ênfase na Educação Física Escolar ou na Formação Docente, deverá conter 

obrigatoriamente, introdução com objetivos, metodologia, resultados, discussão e considerações finais. O teor 

do resumo é de responsabilidade do estudante e de seu orientador(a). 

3.11 Os resumos inscritos serão submetidos à análise da Coordenação dos Estágios Supervisionados de 

Educação Física da URCA , através de comissão designada para tal.  

3.12 Os trabalhos completos poderão ser na modalidade Trabalho Original ou Relato de Experiência, as 

formatações e elementos necessários estão disponíveis nos modelos em anexo. 

3.13 Entende-se como produto educaional , produções de materiais didáticos como, cartilhas, cadernos 

de planejamento didáticos, pequeno livro, manual de atividades, sequência didática, software, jogo educativo 

e outros materiais que possam auxiliar no planejamento ou condução didático-pedagógico na Educação Física 

Escolar. 

 

http://siseventos.urca.br/
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4. DAS APRESENTAÇÕES 

 

4.1 No Pôster, devem constar o brasão da URCA (http://www.urca.br/portal2/identidade-visual/ ), o 

título do trabalho, o nome dos(as) autor(es), o nome do(a) orientador(a), o nome da instituição concedente do 

estágio (Instituição Escolar) e o título do trabalho, assim como as ilustrações e os textos relativos ao mesmo. 

4.2 Os arquivos aceitos para a seção de pôsteres deverão estar em formato PDF (acessível). 

4.3 Os autores aprovados para a apresentação oral deverão levar suas apresentações em formato Power 

Point (.pptx) ou em PDF em um pendrive no momento da apresentação. A COMISSÃO ORGANIZADORA 

NÃO SE RESPONSABILIZA POR FALHAS TÉCNICAS CAUSADAS POR PROBLEMAS NO 

PENDRIVE.  

4.4 As informações sobre o tempo de apresentação, serão divulgadas após o quantitativo de trabalhos 

aceitos. 

4.5 O resultado dos resumos e produtos será divulgado até 31 de julho e poderá ser acessado através da 

página do evento no endereço eletrônico: http://siseventos.urca.br/ 

4.6 O resultado dos trabalhos completos será até 09 de agosto e poderá ser acessado através da página 

do evento no endereço eletrônico: http://siseventos.urca.br/ 

4.7 Os modelos de apresentação serão disponibilizados no site do evento (http://siseventos.urca.br/) 

juntamente com o resultado. 

4.8 Todos os trabalhos aprovados (Pôster ou Oral) estarão concorrendo ao prêmio de melhor trabalho 

do evento, com certificação. Serão selecionados três trabalhos em cada modalidade de submissão. 

4.9 Todas as apresentações serão avaliadas por avaliadores experientes e o barema de pontuação 

(anexo). 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ORIENTADOR(A) 

 

Cabe ao orientador(a): 

 

5.1 Revisar o trabalho do estudante, orientando-o antes do envio do trabalho; 

 

6. DOS AVALIADORES 

 

 Serão avaliadores do IX SEMINÁRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, docentes orientadores 

http://www.urca.br/portal2/identidade-visual/
http://siseventos.urca.br/
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de estágio supervisionado, professores efetivos e substitutos, vinculados a URCA, ou convidados de outras 

Instituições de Ensino,  pela organização do evento.  

 

7. DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 Farão jus ao certificado de autoria todos aqueles/as que apresentarem seus trabalhos, conforme as 

orientações desse edital.  

7.2 Os certificados poderão ser acessados no prazo de 30 dias após o evento no site http://siseventos.urca.br/, 

na aba meus certificados. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

- A coordenação dos Estágios Supervisionados do curso de Licenciatura em Educação Física da URCA, 

reserva-se ao direito de  resolver os casos omissos, bem como as situações não previstas neste Edital. 

 

Crato, 12 de julho de 2022. 

 

______________________________--- matrícula 7955317-4 

Profª. Dra. Thaynã Alves Bezerra 

Comissão Científica do Seminário 

Professora de Estágio Supervisionado 

Curso de Licenciatura em Educação Física - URCA 

 

 

 

______________________________--- matrícula 7955243-7 

Prof. Ms. Michell Plattini Nascimento Gomes 

Comissão Científica do Seminário 

Professor de Estágio Supervisionado 

Curso de Licenciatura em Educação Física - URCA 

 

 

______________________________--- matrícula 7955168-6 

Profª. Ma. Geysa Cachate Araújo de Mendonça 

Coordenação Geral do Seminário 

Coordenadora dos Estágios Supervisionados  

Curso de Licenciatura em Educação Física - URCA 

 

http://siseventos.urca.br/
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ANEXO 

 

PROGRAMAÇÃO DO 

 

 

1º DIA - 11 DE AGOSTO 

MANHÃ PALESTRA DE ABERTURA – 8:00 às 9:30 

Professora Dra.  Kátia Regina Rodrigues Lima.  

MESA REDONDA  - 10:00 às 11:30 

Representantes da CREDE18, Secretaria Municipal de Educação de Crato – CE, 

Professor da Unidade Básica de Ensino, Discente do Curso de Educação Física da 

URCA.  

TARDE OFICINAS – 13:30 às 16:00 

 

2º DIA - 12 DE AGOSTO 

MANHÃ APRESENTAÇÕES EM BANNER 

(RESUMOS) 

LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO DA URCA 

TARDE APRESENTAÇÕES ORAIS – Trabalho Completo (ARTIGOS ORIGINAIS OU DE 

REVISÃO E RELATOS DE EXPERIÊNCIA) e Produtos Educacionais. 

LOCAL: SALAS DE AULA NO BLOCO DA PEDAGOGIA DA URCA 
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ANEXO 

  

AVALIAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS – APRESENTAÇÃO ORAL 
 

 

 

AVALIADOR:        DATA:_____/_____/_______ 

APRESENTADOR(ES): 

TÍTULO DO TRABALHO: 

FORMATO:  □  Artigo Original :  □  Artigo de revisão :  □  Relato de Experiência 

CURSO: ORIENTADOR:    

 

 

CRITÉRIOS  

INTERV 

PONTOS 

PONTOS 

OBTIDOS 

Ao apresentar o tema abordado, o(a) expositor(a) provê informações que o tornam 

compreensível e justificado? 

0 – 5  

As informações apresentadas são relevantes para o desenvolvimento do tema (houve 

adequada seleção de informações), e compreensíveis (há clareza na exposição)? 

0 – 5  

As informações apresentadas estão bem articuladas, de modo que é possível 

compreender a 

linha de desenvolvimento/pesquisa, do trabalho? 

0 – 5  

As etapas Apresentação/Introdução; Metodologia/Material e métodos (apenas 

para artigos originais;Desenvolvimento/Resultados e Discussão; Conclusão; 

Referências, foram cumpridas na explanação? 

0 – 5  

O(A) expositor(a) manifesta domínio sobre conteúdo durante sua explanação, 

respondendo 

as questões levantadas pelo Avaliador? 

0 – 5  

O(A) expositor(a) fala com clareza e utiliza linguagem adequada no âmbito de 

apresentações 

acadêmico/científicas, adotando uma postura adequada em sua apresentação em 

termos de posição/movimentação corporal durante a exposição? 

0 – 5  

Aspectos positivos ou negativos a destacar: 

PONTUAÇÃO TOTAL  

PARECER FINAL 
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AVALIAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS – PÔSTERES 
 

 

AVALIADOR:           DATA:________/________/_______ 

APRESENTADOR(ES): 

TÍTULO DO TRABALHO: 

CURSO: ORIENTADOR:    

 

CRITÉRIOS 

INTERV 

PONTOS 

PONTOS 

OBTIDOS 

O Tema/Título é compreensível, justificado, indicando o conteúdo do trabalho? 0 – 5  

As informações apresentadas são relevantes (houve adequada seleção de informações)? 0 – 5  

As informações apresentadas são compreensíveis? 0 – 5  

As seções: Apresentação/Introdução; Metodologia/Material e métodos; 

Desenvolvimento/Resultados e Discussão; Conclusão; Referências, estão contempladas 

no pôster? 

0 – 5  

A seção Introdução apresenta adequada revisão da literatura, com referências pertinentes, 

objetivos claros e bem definidos? 

0 – 5  

A seção Metodologia/Material e métodos, está descrita adequadamente com o procedimento 

explícito de forma clara? (apenas para artigos originais) 

0 – 5  

A seção Desenvolvimento/Resultados/Discussão, é coerente com os objetivos e a 

metodologia aplicada? 

0 – 5  

A seção Conclusão ou Considerações finais, é adequada aos Resultados, indicando 

desdobramento da pesquisa? 

0 – 5  

A organização gráfica do pôster beneficia a exposição e compreensão de informações? 0 – 5  

A linguagem, assim como, figuras, gráficos e/ou quadros, estão adequados para 

apresentações acadêmico/científicas? 

0 – 5  

Qualidade científica do trabalho: Considerando, a adesão aos parâmetros consensuais para 

produção de conhecimento científico (10 pontos), criatividade (5 pontos) do trabalho. 

0 – 15  

Aspectos positivos ou negativos a destacar: 

PONTUAÇÃO TOTAL  

 

PARECER FINAL 

  

  

 
 

 


