FACULDADE PITÁGORAS FORTALEZA
PROGRAMA DE MONITORIA 2018.1
O I Encontro de Monitoria Acadêmica consiste em um evento acadêmico para a
apresentação das experiências adquiridas no desenvolvimento das atividades de monitoria na
Faculdade Pitágoras Fortaleza. Será realizado no dia 14 de junho de 2018 das 19:00 às 21:00,
no campus Centro da IES.
JUSTIFICATIVA
O I Encontro de Monitoria Acadêmica da Faculdade Pitágoras Fortaleza visa
valorizar as atividades desenvolvidas pelos monitores nas unidades curriculares, estimulando a
socialização das experiências e das pesquisas, proporcionando a integração entre a comunidade
acadêmica e monitores.
OBJETIVOS
•

Estimular a produção científica entre os monitores;

•

Avaliar e divulgar as atividades curriculares da monitoria;

•

Promover interdisciplinaridade entre os cursos;

•

Promover a troca de experiências quanto as monitorias realizadas pelos alunos dos

cursos e docentes.
PÚBLICO ALVO
Todos os alunos dos cursos da Faculdade Pitágoras Fortaleza interessados na
temática, discentes que participaram em semestres anteriores do Programa de Monitoria e os
que participam regularmente em 2018.1.
COORDENAÇÃO DE MONITORIA
Profa. Ma. Luciana de Souza Toniolli
INSCRIÇÕES
•

As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento do formulário de inscrição
disponível no site da faculdade e na secretaria das coordenações;

•

Existem duas modalidades de participantes: ouvinte e apresentador de trabalho;

•

Todos os participantes deverão realizar a inscrição no evento antes de submeter o
resumo;

•

O período de inscrição será de 23 de maio a 12 de junho de 2018.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS

•

Todos os monitores do Programa de Monitoria de 2018.1 deverão obrigatoriamente
submeter trabalho, como autor ou co-autor.

•

O período de submissão será de 23 de maio a 04 de junho de 2018 e será realizada
exclusivamente por via eletrônica por meio do e-mail <co-tecnologicos@fateci.edu.br>.

•

Para realizar a submissão, o monitor deverá enviar seu resumo para o e-mail acima
informado em formato PDF e WORD, seguindo todas as normas do trabalho aqui
estipulado e colocar no assunto do e-mail o nome dos autores.
TIPOS DE TRABALHOS

•

Serão aceitos apenas resumos simples apresentando as atividades desenvolvidas pelos
monitores (relato de experiência) relacionados à unidade curricular, na qual a sua
monitoria esteve ou está vinculada no semestre.

•

Vale ressaltar que, caso haja mais de um monitor na mesma unidade curricular, pode
ser submetido apenas um resumo.
NORMATIZAÇÃO DE TRABALHOS ESCRITOS

•

O trabalho deverá ser escrito em língua portuguesa;

•

O autor e os co-autores serão responsáveis pela revisão ortográfica e gramatical prévia
do trabalho;

•

O modelo do resumo está disponível em anexo e para download no site da Faculdade.
DA ELABORAÇÃO DO RESUMO (ASPECTOS GERAIS)

•

Este deverá conter entre 300 (mínimo) e 500 (máximo) palavras; fonte: Times New
Roman, tamanho da fonte: (Título: 14) e (Texto: 12), com espaçamento 1,5 segundo as
normas da Vancouver; não havendo necessidade de referências.
DA ORDEM A SER OBEDECIDA NO RESUMO

•

Título do trabalho (centralizado; tamanho 14; máximo 20 palavras);

•

Autores e orientador da pesquisa, instituição de ensino e e-mail (centralizado; tamanho
11);

•

Introdução (contextualização do problema estudado);

•

Metodologia (descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos resultados);

•

Resultados (apresentação de forma clara e objetiva dos resultados obtidos);

•

Conclusão (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância); e

•

Palavras-chave (entre três e cinco palavras separadas por ponto e finalizada com ponto)
DA ELABORAÇÃO DO PAINEL

•

Título do trabalho;

•

Autor, co-autor e orientador da pesquisa, instituição de ensino e e-mail;

•

Introdução (contextualização do problema estudado, com suporte de referências);

•

Metodologia (descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos resultados);

•

Resultados (de forma clara e objetiva);

•

Conclusão (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância);

•

As figuras/fotos serão permitidas sendo item opcional no painel.

•

Referências.

O modelo de painel está disponível em anexo e para download no site da Faculdade.
ACEITE
A lista de aceite para trabalhos enviados será disponibilizada pela coordenação do
Programa de Monitoria da Faculdade Pitágoras no dia 08/06/2018 através de informativo no
site da faculdade.
APRESENTAÇÃO EM PAINEL
•

Na modalidade painel o autor terá no máximo 15 minutos de apresentação;

•

Caso o autor ultrapasse os 15 minutos de apresentação, o avaliador poderá encerrar a
comunicação;

•

Vale ressaltar que no dia da apresentação e fora do período acima citado, as
comunicações em painel poderão ser apresentadas várias vezes, não havendo desconto
durante o tempo de avaliação;

•

No dia da apresentação do painel o responsável do trabalho deverá permanecer no local
a ser indicado pela coordenação de Monitoria e durante o horário estipulado;

•

O modelo de painel padrão estará disponível para download no site da Faculdade.
AVALIAÇÃO

•

Cumprir com a estrutura solicitada;

•

Estar presente durante o período solicitado de apresentação;

•

Exatidão, domínio e segurança na exposição do conteúdo

•

Linguagem Acadêmica-Científica;

•

Exposição clara e objetiva das ideias apresentadas
PREMIAÇÕES

•

O melhor trabalho submetido receberá um certificado de honra ao mérito da Faculdade
Pitágoras Fortaleza.
CERTIFICAÇÕES

•

O aluno inscrito só receberá o certificado de participação do I ENCONTRO DE
MONITORIA, se comparecer apresentação e permanecer até o final do horário
estipulado.

•

O inscrito deverá solicitar via sistema do aluno e buscar seu certificado no Setor
Acadêmico da Faculdade Pitágoras.

