
_____________________________________________________________________________ 
 

 

EDITAL 

NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA 
DIRETORIA DE OPERAÇÕES ACADÊMICAS - DOA  

 

A Diretoria de Operações Acadêmicas 
comunica a abertura do processo de 
submissão de trabalho para participação na 1º 
Mostra de Boas Práticas. 

 

1. OBJETIVO  
Estimular as boas práticas acadêmicas realizadas pelos coordenadores de curso da 
graduação presencial e coordenadores de Polo da graduação EAD, oferecendo à 
comunidade acadêmica uma nova forma de congregar e trocar conhecimentos, 
possibilitando visibilidade dos trabalhos realizados como forma de engajar docentes e 
discentes ao longo da jornada acadêmica, utilizando para isso, inovações e gestão eficaz, 
bem como reconhecimento de práticas pedagógicas de excelência que foram 
desenvolvidas para transformar o futuro dos alunos. 
 

2. LOCAL E DATA  
O Evento será realizado de forma on line, pela plataforma Teams, no dia 24 de setembro 

de 2021, das 14h às 18h. 

 

3. REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

3.1. DA INSCRIÇÃO E DO ENVIO DO MATERIAL 
Os coordenadores de curso da graduação presencial e coordenadores de polo da 
graduação EAD que desejarem formalizar sua inscrição deverão realizar o cadastro de 
autor e a submissões dos trabalhos científicos no sistema do evento, disponível em: 
https://eventos.pgsskroton.com/. 
Os interessados em submeter trabalhos deverão realizar o cadastro de autor e as 
submissões dos trabalhos a partir do dia 10 de agosto de 2021 até as 18 horas do dia 
31 de agosto de 2021. 
No sistema do evento, os interessados deverão enviar o resumo expandido com anexo 
do Banner em formato PDF, preenchendo os campos (Introdução; Objetivo; 
Metodologia; Resultados com Evolução; Figuras (facultativo); Conclusão e Referências). 
Podem ser inscritos trabalhos de coordenadores de curso e coordenadores de Pólo EAD 
da Kroton, nas seguintes categorias: 
 
 

https://eventos.pgsskroton.com/
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I. DNM – Desafio Nota Máxima: práticas desenvolvidas para aumentar participação e 
engajamento dos alunos que refletirão na melhoria dos indicadores (número de 
simulados realizados, número de listas realizadas, pontuação); 
II. ED – Estudo Dirigido: práticas utilizadas para aumentar a participação do aluno na 
realização das atividades e na completude do componente; 
III. AC – Avaliação Continuada: ações desenvolvidas para melhorar o engajamento dos 
discentes no processo da avaliação continuada, considerando cada etapa do 
cronograma; 
IV. NPJ – Núcleo de Prática Jurídica: ações para melhorar a participação e entregas 
dentro dos prazos estabelecidos; 
V. TCC: práticas realizadas para aumentar a participação dos alunos dentro das datas de 
entregas estabelecidas; 
VI. ESTÁGIO SUPERVISIONADO COM SUPORTE AVA: práticas realizadas para aumentar a 
participação dos alunos dentro das datas de entregas estabelecidas; 
VII. PUBLICAÇÃO DE PLANOS DE ENSINO: práticas realizadas que contribuíram na 
evolução no % de completude; 
VIII. PUBLICAÇÃO DE AULAS/VINCULAÇÃO DE CONTEÚDOS: práticas realizadas que 
contribuíram para a evolução do % de publicação de material e vínculo de conteúdos; 
IX. ACESSO DOCENTE - práticas realizadas que contribuíram para a ampliação do acesso 
dos docentes previamente ao momento da aula; 
X. PRÁTICAS DE SALA DE AULA – relato de práticas efetivas que contribuíram para o 
melhor engajamento dos alunos na disciplina ou no aproveitamento da disciplina. 
A demonstração da evolução pode ser refletida YoY (ano contra ano) ou 2021-1, exceto 
para a categoria descrita no “Item X” que poderá ser demostrada de forma livre. 
Todos os autores inscritos no Evento, autorizam o uso das imagens vinculadas aos 
trabalhos, para os devidos fins de direito, no todo ou em parte, captadas na 1ª Mostra 
de Boas Práticas Acadêmicas, em fotografias e vídeos, documentos e outros meios de 
comunicação, inclusive na internet. 
Autorizam ainda, as reproduções necessárias, para ser utilizadas em campanhas 
promocionais e institucionais da Kroton e suas Instituições vinculadas. 
Caso o vídeo veicule imagens de outras pessoas, além dos autores do trabalho, é 
necessário que os autores tenham a guarda de autorização formal do uso da imagem. 
Este documento pode ser solicitado pela Comissão Organizadora a qualquer tempo. 
O trabalho deve ser inscrito no site do evento no formato de resumo expandido e ser 
acompanhado do banner (modelo disponível no link do evento), enquadrando-se nas 
seguintes regras: 
I. Apresentar Título, Autores, Categoria do Trabalho, Palavras-chave, Introdução, 
Objetivo, Métodos e Procedimentos, Discussão e Resultados, Considerações Finais ou 
Prévias, Referências, Anexos; 
II. Cada parte do trabalho deve ser inserida nos respectivos campos, respeitando o 
número mínimo e máximo de caracteres; 
III. Tabelas, figuras e outros elementos gráficos podem ser incluídos apenas no banner; 
IV. Além do resumo expandido, para finalizar a inscrição do trabalho, os autores devem 
anexar o banner de acordo com as normas (modelo). 
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V. Serão publicados nos Anais os resumos expandidos dos trabalhos selecionados. 
VI. O banner será utilizado somente para os trabalhos selecionados com louvor que 
serão apresentados no formato sustentação oral. 
Os respectivos resumos expandidos deverão respeitar os seguintes limites: 
a) Introdução: 600 a 1000 caracteres; 
b) Objetivo: 100 a 400 caracteres; 
c) Material e Métodos: 400 a 1000 caracteres; 
d) Resultados e Discussão: 400 a 1000 caracteres; 
e) Conclusão: 200 a 500 caracteres; 
Cada trabalho deve conter no máximo 2 (dois) autores, dentre eles um coordenador de 
curso para os trabalhos do ensino presencial ou coordenador de Polo para os trabalhos 
da modalidade EAD, podendo ser inscrito em mais de uma categoria. 
As informações são de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e serão disponibilizados 
nos Anais e certificados na forma em que foram inscritas. 
 
3.2. AVALIAÇÃO – SELETIVA REGIONAL 
Todos os trabalhos inscritos (resumo expandido e banner) serão submetidos à análise 
pela Comissão Científica do Evento, correspondente à sua Regional. 
I. Os trabalhos inscritos que não atenderem às normas, não serão aceitos para 
apresentação; 
II. A relação dos trabalhos aprovados para apresentação será divulgada no site do evento 
a partir do dia 20 de setembro de 2021. 
A inscrição de trabalho implica na concordância e aceitação de todas as condições deste 
Regulamento, por parte do autor. 
As decisões da Comissão Científica não podem sofrer recursos ou impugnações em 
qualquer fase do processo. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Evento. 
 

3.3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
Os trabalhos serão avaliados segundo os critérios de pertinência do conteúdo, de 
relevância do tema, de clareza e de articulação apresentados nos conceitos e nas ideias, 
de atualização dos conceitos e de compatibilidade com as normas de submissão dos 
trabalhos. 
Os critérios para a classificação dos trabalhos (em cada categoria) e o recebimento da 
denominação “trabalho aprovado com louvor”, serão definidos da seguinte forma: 
I. Evolução comparativa após a implementação da prática acadêmica, podendo ser 
considerando ano anterior, ou ainda, os meses de execução do ano de 2021; 
II. Inovação – ações e práticas realizadas que geraram melhorias identificadas por meio 
da evolução percentual dos indicadores. 
III. Os aspectos avaliados com as métricas da pontuação seguirão a tabela abaixo: 
 

Aspectos avaliados Pontuação de 0 a 10 Ponderação/Peso 

Clareza na apresentação da proposta  5% 

Relevância do objetivo  5% 

Qualidade da escrita e organização  5% 
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Em acordo com as normas de submissão  5% 

Práticas Acadêmicas inovadoras  20% 

Evolução dos indicadores após a prática implementada  60% 

 
 
 
3.4. DA SUSTENTAÇÃO ORAL 
 
Os trabalhos científicos “aprovados com louvor”, representando sua categoria, serão 
indicados para apresentação na 1ª Mostra de Boas Práticas Acadêmicas, da Diretoria de 
Operações Acadêmicas e deverão seguir o formato de sustentação oral com tempo 
máximo de 05 (cinco) minutos para apresentação. Ao final de cada apresentação, será 
dedicado um período de 05 (cinco) minutos para perguntas e discussões.  
I. Data: 24 de setembro de 2021. 
II. Local: Todos os coordenadores serão convidados a participar do evento em formato 
virtual no endereço eletrônico que será divulgado no dia 01/09/2021. Entretanto, 
somente os 1ºs colocados por categoria farão a sustentação oral para os demais 
participantes. 
 
3.5. CERTIFICADOS 
A certificação dos trabalhos estará condicionada ao cumprimento dos itens: 
I. Aceite do trabalho para apresentação no evento. 
II. Validação pela Comissão Científica do evento. 
Observação. Os trabalhos aprovados que atendem aos critérios da Comissão Científica 
receberão certificação on-line de 8 horas. 
 

4.0. PUBLICAÇÃO EM ANAIS 
Somente os trabalhos aprovados serão publicados nos anais da 1ª Mostra de Boas 
Práticas Acadêmicas, no formato resumo expandido. 
 

5.0. SELETIVA NACIONAL 
Os vencedores das Seletivas Regionais serão credenciados para apresentar seu trabalho 
em Banca Examinadora, ora designada como Seletiva Nacional, usando os mesmos 
critérios designados no item 3.3 deste Edital. 
O Evento será realizado de forma on line, pela plataforma Teams, durante o mês de 
novembro de 2021. Nesta etapa, cada trabalho terá 10 minutos para a apresentação e 
discussão. 
A banca examinadora será composta por membros da Diretoria de Operações 
Acadêmicas, designados oportunamente. 

 

Londrina, 28 de junho de 2021.  

Comissão Organizadora do Evento.   


