
 
 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO II FÓRUM 

REGIONAL DE METODOLOGIAS ATIVAS DO ENSINO SUPERIOR 2020 

 

Datas: 25 e 26 de novembro de 2020 – Evento On Line 

 

Tema: IMPACTO DO CENÁRIO DE PANDEMIA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

A Comissão científica do II Fórum Regional de Metodologias Ativas do 

Ensino Superior em parceria com o SEBRAE, convida docentes, pesquisadores e 

coordenadores de cursos para envio de Resumos Expandidos na área de 

Metodologias Ativas para apresentação no Fórum que será realizado este ano de 

maneira remota.  

As pessoas que forem apresentar no Fórum Regional de Metodologias Ativas 

do Ensino Superior deverão estar inscritos no evento.  

 

Normas de inscrição: 

E-PÔSTERES: Apresentação de estudos científicos ou relatos de experiências, em 

andamento ou finalizados, dentro das temáticas de Metodologias Ativas do Ensino 

Superior. 

 Os e-pôsteres serão inscritos na forma de resumos, de acordo com as seguintes 

especificações: Word for Windows, espaço interlinear simples, formato de página: 

papel A4, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 3 cm; fonte: Times 

New Roman; tamanho 12.  

 Sobre o texto: Título do trabalho em negrito, caixa alta e centralizada; Dois espaços 

abaixo o(s) nome(s) do(s) autor (es) seguido(s) de respectiva(s) titulação(ões) e 

instituição(ões), após uma linha de espaço: resumo do trabalho em português, em 

parágrafo único, redigido com, no máximo, 2500 caracteres (com espaços). Em nota 

de rodapé, informar endereço, telefone e e-mail para contatos com autor(es). O 

resumo deverá apresentar, com clareza, os seguintes tópicos: objetivo(s) do trabalho, 

metodologia e principal(is) resultado(s) alcançado(s) pela experiência relatada. 

 Critérios de seleção: Relevância do trabalho apresentado, fundamentação teórica e 

elaboração de resumo conforme normas científicas adequadas.  

 O autor deverá indicar o Grupo de Trabalho (GT) ao qual submeterá o trabalho à 

apreciação.  

 Modalidade de apresentação: o autor terá até dez (10) minutos para apresentação e 

poderá usar até quatro (4) slides, havendo momento reservado para que os ouvintes 

e coordenadores da sessão possam arguir sobre o conteúdo do trabalho. Caso o 



 
 

resumo seja aceito, o e-pôster deverá ser enviado até o dia 20/11 para o e-mail 

forummetodologiasativas@asces.edu.br. 

 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS  

 

 O envio dos trabalhos poderá ser efetuado até às 23h59 do dia 16 de novembro de 

2020 através do e-mail: forummetodologiasativas@asces.edu.br.  

 Só serão aceitas inscrições de relatos se, no mínimo, um dos autores estiver 

regularmente inscrito no Fórum.  

 Os trabalhos inscritos serão avaliados pela Comissão do Fórum de Metodologias 

Ativas e os aprovados terão lista divulgada via site Asces-Unita (www.asces.edu.br) 

no dia 20 de novembro de 2020.  

 Após o fórum, os trabalhos aprovados serão indicados para compor o segundo e-book 

Metodologias Ativas: Impacto do Cenário de Pandemia no Processo de Ensino-

aprendizagem. Os autores deverão enviar o resumo apresentado em formato 

expandido até o dia 20 de dezembro de 2020 para o e-mail do evento. 

 São permitidos no máximo 05 (cinco) autores por trabalho. 

 Cada participante poderá enviar no máximo 02 (dois) trabalhos como autor(a) e/ou co-

autor(a). 

 

Programação preliminar (A programação completa está disponível no link de 
inscrição) 

 

 25/11/2020 (Quarta-feira) 
 

         26/11/2020 (Quinta-feira) 

14h às 16h – Apresentação dos 
Relatos de Experiências 
 

GT 1 - Grupo de Trabalho em Saúde  
GT 2 - Grupo de Trabalho em Exatas 

GT 3 - Grupo de Trabalho em Humanas 

14h às 16:30h – Oficinas: 
1 – Aula Invertida – 15h10 às 16h10 
 

2 – Gamificação – 14h às 15h  
 

3 – Competências, Habilidades e 
Atitudes no Ensino (CHA) – 14h às 
15h 
* Oficina específica para coordenadores de 
curso. 
 

4 – Métodos Ativos em Educação 
e Saúde – 14h às 16h 
* Oficina específica para os residentes do 
Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde. 
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5 – Avaliação da Aprendizagem 
em Tempos Remotos – 14h às 15h 
 

6 – Empreendedorismo em 
Educação – 14h às 15h 
 

7 – Ferramentas Ativas de 
Aprendizagem – 15h10 às 16h10  
 

19h às 20h – Conferência de 
Abertura 
 

 

20h10 às 21h40 – Experiências das 
IES com o Ensino Remoto e 
Formação de Professores.  
 

19h às 21h  – Mesa Redonda: 
 

Inovação em Educação 
 

 

Equipe Organizadora do II Fórum Regional de Metodologias Ativas do Ensino 

Superior 

forummetodologiasativas@asces.edu.br 

Link para Inscrição no fórum: http://bit.ly/forumascesMA  
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