
1 
 

 



2 
 

 
EDITAL I FÓRUM DE APRENDIZAGEM ATIVA Nº01/2018 

 
PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

 

1. DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO 
 

O I Fórum de Aprendizagem Ativa do UNITPAC será uma das atividades que 

compõem a programação da Semana de Formação Continuada/Área 

acadêmica 2019/1 e tem como objetivo proporcionar a socialização e a 

divulgação das experiências e das estratégias de metodologias ativas 

aplicadas pelos professores do UNITPAC nas diversas áreas do conhecimento.  

Os trabalhos deverão ser submetidos em forma de resumo, o qual deverá 

conter a indicação de uma das estratégias relacionadas a metodologias ativas, 

conforme segue abaixo:  

  

1.1Aplicação de experiências de estratégias ativas para aprendizagem: 

 

Estratégia 1 -  APG – Aprendizagem de Pequenos de Grupos 
 

Estratégia 2 - Mapa Mental 
 
Estratégia 3 - Puzzle 

 
Estratégia 4 – Peer Instruction 

 
Estratégia 5 - Sala de Aula Invertida 

 
Estratégia 6 - Rotação por Estações 

 
Estratégia 7 - Ensino Híbrido  

 
Estratégia 8  - Fishbowl 

 
Estratégia 9 -  PBL – Aprendizagem Baseada em Problemas 

 
Estratégia 10 - TBL – Aprendizagem Baseada em Equipes 
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Estratégia 11 - DesignThinking 

 
Estratégia 12 - Gamificação 
 

Cada professor poderá submeter apenas 01 (um) resumo (mesmo que seja em 

parceria com outros autores). Sendo que os trabalhos submetidos serão 

analisados por um Comitê Científico com vistas à apresentação durante o I 

Fórum de Aprendizagem Ativa do UNITPAC e enquadrados em uma das 

seguintes Sessões: 

  

 SESSÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL  

 SESSÕES PÔSTERES  

 

No dia do evento, cada expositor terá 15 minutos para realizar a sua 

apresentação, em slides (oral) ou em banner (pôster). As demais instruções 

para apresentação dos trabalhos em uma dessas duas sessões serão enviadas 

posteriormente, juntamente com a divulgação do resultado da avaliação dos 

resumos dos trabalhos. 

 

A submissão dos resumos deve seguir as normas do evento indicadas no 

arquivo Normas de resumo atualizado 2019-1, que é o formato de publicação 

nos anais do evento. A formatação correta pode ser realizada utilizando-se o 

arquivo Modelo de resumo 2019-1. Ambos estão disponíveis no site do 

UNITPAC na Aba do NAPED. 

 

Encaminhar os resumos pelo email forum2019@unitpac.edu.br  

Após as submissões, o Comitê Científico realizará a seleção dos resumos 

recebidos. 
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CRONOGRAMA PARA SUBMISSÃO: 

 

Submissão de resumos de trabalhos: até 30/11/2018 

Divulgação do resultado da avaliação dos resumos de trabalhos: 03/12/2018 

Prazo para confirmação da apresentação do trabalho no evento: 10/12/2018 

Prazo para confirmação da apresentação do trabalho no evento: 10/12/2018 

 

Faça o download das normas 

Normas para submissão de resumo simples para publicação 

 

Faça o download do template de resumo 

Template 

 

Observação: Evento exclusivamente para docentes.  
 
 

Detalhes 

Início:Janeiro 25 

Final:Janeiro 25 

Organizadores: Coordenação de Ensino e Equipe Naped 

E-mail:forum2019@unitpac.edu.br 

 

 

 

Araguaína, 29 de outubro de 2018 
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