
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE MINICURSOS PARA O 

VIII CONEPEC DA UFG – REGIONAL GOIÁS 
 
FINALIDADE DO MINICURSO 

 
O minicurso, como parte dos eventos acadêmicos, procura atender 

diferentes interesses individuais, institucionais e coletivos. Individualmente, 
serve para que o/a palestrante divulgue seus conhecimentos ou experiências 
acerca de determinados temas de interesse. Institucionalmente, auxilia no 

fortalecimento dos laços acadêmico-comunitários, devido à divulgação de 
atividades livres e extracurriculares. Coletivamente, fornece opções de 

atividades que, geralmente, não seriam desenvolvidas ao longo do período 
letivo, incrementando a formação dos/as participantes.  

Devido à variedade de conhecimento dos participantes, sugere-se que 
os minicursos tenham um caráter genérico e bem delimitado na apresentação 
dos temas, de modo que as informações sejam compartilhadas, 

efetivamente. 
 

 
Para os participantes em minicursos as inscrições serão realizadas do 

dia 02 de abril ao dia 01 de junho 2019 no site do CONEPEC. Os temas dos 

minicursos estarão disponíveis na programação geral do CONEPEC a partir do 
dia 01 de abril de 2019. 

 
PROPONENTES DO MINICURSO 
 

As propostas poderão ser submetidas por docentes, discentes, 
funcionários/as técnico-administrativos/as ou membros da comunidade em 

geral.  
 

REALIZAÇÃO DO MINICURSO 

  
Operacionalmente, os minicursos deverão prever uma carga horária de 

2 horas, 3 horas ou 4 horas. Serão realizados no período matutino entre os 
dias 17 e 19 de junho de 2019. Todos os equipamentos e materiais a serem 
utilizados serão de responsabilidade do palestrante. A UFG-Regional Goiás 

cederá os espaços necessários à realização, a partir da solicitação 
apresentada na submissão da proposta abaixo (item Procedimentos).  

Serão emitidos certificados tanto para os palestrantes quanto para os 
participantes, sendo que cada palestrante poderá submeter apenas 1 (uma) 
proposta. O número de inscritos nos minicursos ficará restrito a 30 

participantes, podendo haver inscrição em mais de um minicurso, desde que 
não haja choque de horário com outros. 

 
A SUBMISSÃO DA PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 
 

15 a 20 linhas: utilizar fonte Times New Roman tamanho 12. Descrever de 
modo resumido, claro e respeitando as normas gramaticais. 

Título: apresentar, claramente, o que será realizado no título da proposta. 
Justificativa: a importância do minicurso para a formação dos/as 

participantes. 



Objetivo: a finalidade da proposta, tendo em vista o tema a ser abordado. 

Procedimentos: apresentar como o minicurso será desenvolvido (carga 
horária, recursos didáticos utilizados e local de realização – sala de aula, 

espaço aberto etc.). 
Conteúdo: apresentar, resumidamente, os tópicos que serão abordados no 
minicurso. 

Resultados esperados: descrever os possíveis impactos nos 
conhecimentos, habilidades e/ou atitudes dos participantes. 

ORIENTAÇÕES FINAIS 
Fica a cargo da Comissão Organizadora do CONEPEC 2019 a aprovação 

da Proposta, a depender da quantidade de submissões e a qualidade da 

proposta submetida.  
Sugere-se que o texto da proposta siga as orientações acima tanto 

para sua aprovação, pela Comissão Organizadora, quanto para que os/as 
participantes tenham clareza do que será abordado no minicurso proposto e 
possam se inscrever, adequadamente. Os minicursos deverão ter no mínimo 

oito (8) pessoas inscritas para ser efetivado. 
 

 


