CHAMADA 01/2019 – PROEN
EXPERIÊNCIAS DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO
III JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES
A Comissão Organizadora da II Jornada de Ensino do Ifes torna pública a chamada 01/2019.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.

A II Jornada de Ensino do Ifes faz parte da III Jornada de Integração do Ifes.

1.2.
A chamada tem como objetivo selecionar experiências de ensino para apresentação na III Jornada
de Integração do Ifes, que acontecerá dias 22 e 23 de outubro de 2019, no Ifes campus de Alegre.
1.3.
A seleção será regida por esta chamada e será executada pela comissão de organização da II
Jornada de Ensino do Ifes.
2.

VAGAS

2.1.

As vagas para apresentação serão na modalidade de comunicação oral.

2.2.

Quadro de vagas
PERÍODO

DISTRIBUIÇÃO

22/10

24

23/10

24

Total

48

3.

PROPOSTAS

3.1.

As experiências deverão estar alinhadas a uma das seguintes áreas:

a) Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, compreendendo vivências em
ensino regular, cursos integrados, concomitantes e subsequentes.
b) Cursos Superiores de Tecnologia e de Bacharelado, visando experiências com formação de
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento.
c) Formação de Professores, incluindo trabalhos oriundos não só de cursos de licenciatura, bem como
programas de formação pedagógica, em nível de graduação e pós-graduação, com vistas na formação de
professores para a Educação Básica.
3.2.
Os trabalhos realizados no âmbito da Educação a Distância devem ser submetidos de acordo com
os níveis informados acima.

4.

SUBMISSÕES

4.1.
As submissões deverão ser realizadas n o p e r í o d o de 0 2 a 2 7 de setembro de 2019 no
endereço http://sigeventos.ifes.edu.br/sigeventos
4.2.
Para realizar a submissão o proponente deve ser estudante ou profissional da educação (interno ou
externo ao Ifes).
4.3.
5.

Cada trabalho deve ter, no máximo, 04 autores.
FASES DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:
a) Submissão (on-line);
b) Avaliação das propostas.
5.2. O resultado será divulgado em 04 de outubro de 2019.
6.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1. As propostas serão avaliadas de acordo com sua relevância conceitual e temática, entendida como
concepção e argumentação que evidenciem importâncias sociais, históricas, culturais e artísticas
relacionadas à área.
6.2. Propostas que façam apologia a drogas e violência, que tenham cunho discriminatório ou políticopartidário, que configurem prática de proselitismo religioso ou que contrariem dispositivos legais serão
automaticamente desclassificadas.
7.

DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O certificado estará disponível em até 30 dias após o evento.
7.2. Em
caso de dúvidas,
jornada.integracao@ifes.edu.br

favor

contatar

a

comissão

organizadora

pelo

7.3. Os casos omissos serão analisados pela comissão organizadora da II Jornada de Ensino.

Aldieris Braz Amorim Caprini
Presidente da Comissão Organizadora da II Jornada de Ensino do
Ifes - Portaria nº 1.768, de 02 de Agosto de 2019.

e-mail

ANEXO I
CRONOGRAMA

ETAPA/ ATIVIDADE
Publicação da chamada interna
Submissões
Resultado dos selecionados

PRAZO
27 de agosto de 2019
02 a 27 de setembro de 2019
04 de outubro de 2019

