
REGULAMENTO PARA A MOSTRA DAS
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO

WORKSHOP SOBRE ACESSO, PERMANÊNCIA E
ÊXITO DE ESTUDANTES DO IFPB

DISPOSIÇÕES INICIAIS

1. Este regulamento descreve a participação para a Mostra de Experiências Exitosas da XII Reunião
de Planejamento e Gestão do Ensino que acontecerá no Workshop Sobre Acesso, Permanência e
Êxito de Estudantes do IFPB, nos dias 26 e 27 de setembro de 2017, na cidade de Areia/Paraíba,
receberá inscrições de trabalhos e atividades práticas referentes a experiências exitosas no âmbito
do IFPB.

1.1. O tema principal para a Mostra de Experiências Exitosas é “Acesso, Permanência e Êxito de
Estudantes do IFPB”;

1.2. Os trabalhos e atividades práticas deverão ser inscritos por servidores que atuem no IFPB.

1.3. Cada servidor poderá participar da Mostra de Experiências Exitosas com até 2 (dois) trabalhos;

1.4. Cada trabalho poderá ter no máximo 3 (três) autores;

1.5. Para inscrever o trabalho na Mostra de Experiências Exitosas,  pelo menos um dos autores
deverá realizar a inscrição no Workshop Sobre Acesso, Permanência e Êxito de Estudantes do IFPB;

1.6.  Caberá  a  um dos autores  ser  o  relator  do trabalho (comunicação oral)  e  este  deverá  estar
inscrito no Workshop Sobre Acesso, Permanência e Êxito de Estudantes do IFPB;

2. Todos os trabalhos aprovados para Mostra de Experiências Exitosas serão apresentados sob a
forma de Pôster e Comunicação Oral.

2.1. Alguns trabalhos poderão ser escolhidos para apresentação na plenária em datashow, a critério
da comissão julgadora.

3.  Será fornecido apenas  um certificado para cada trabalho/atividade apresentada na Mostra  de
Experiências Exitosas no Workshop Sobre Acesso, Permanência e Êxito de Estudantes do IFPB.

4. Só serão aceitos trabalhos que atendam ao disposto neste Regulamento.

INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS

5. As inscrições dos trabalhos serão realizadas do dia 04 de agosto de 2017 ao dia 13 de agosto de
2017, até às 23:59h, pelo e-mail exito@ifpb.edu.br;

6.  São consideradas  Experiências  Exitosas,  com ênfase no “Acesso,  Permanência  e  Êxito de
Estudantes do IFPB”,  as atividades,  ações e/ou produtos  de caráter  pedagógico,  assistencial  e
gerencial,  que  não  constituem  propriamente  modalidade  de  pesquisa,  mas  exploram  novas
possibilidades de aplicação do conhecimento prático, visando proporcionar trocas de experiências,
debate e contribuir para o enriquecimento intelectual à profissionais e estudantes, de forma que



REGULAMENTO PARA A MOSTRA DAS
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO

WORKSHOP SOBRE ACESSO, PERMANÊNCIA E
ÊXITO DE ESTUDANTES DO IFPB

contribuam para o retorno para a prática e que possam ser transformadas em politicas institucionais
para o acesso, permanência e êxito dos estudantes do IFPB.

6.1. Não serão aceitos trabalhos exclusivamente teóricos.

6.2. No ato da inscrição do trabalho deverão ser encaminhadas 02 (duas) cópias em PDF: 01 (uma)
cópia com título do trabalho,  COM nome(s) do(s) autor(es), nome do campus do IFPB, e-mail e
telefone de contato e 01 (uma) cópia com apenas o título do trabalho,  SEM a identificação de
nome(s) do(s) autor(es), nome do campus do IFPB, e-mail e telefone de contato;

6.2.1. Caso seja encaminhada apenas 01 (um) cópia do trabalho COM a identificação dos autores,
este será automaticamente desclassificado.

6.2.2. O trabalho deverá ser no formato do papel A4; largura: 21,00cm; altura: 29,70cm; orientação:
retrato; margens: esquerda 2,00cm; direita 2,00cm; em cima: 2,00cm; embaixo: 2,00cm; nome da
fonte: Times New Roman: tamanho da fonte: 12; espaçamento: simples; no máximo com 8.000
(oito mil) caracteres; no máximo de 4 (quatro) laudas.

6.2.3. No ato da inscrição do trabalho deverá ser indicado o apresentador do mesmo;

6.3. O trabalho deve apresentar, obrigatoriamente: introdução, objetivos, atividades realizadas ou
metodologia,  resultados,  avaliação,  principais  conclusões  e  contribuições  para  o  acesso,
permanência e êxito dos estudantes do IFPB;

6.4. O pôster e slides para a apresentação deverão conter: objetivo, sujeitos envolvidos, atividades
realizadas,  resultados  e  avaliação,  destacando  o  caráter  inovador  da  atividade  ou  produto  e  a
contribuição para o acesso, permanência e êxito dos estudantes do IFPB, e as principais referências
utilizadas.

7. Após a finalização do processo de inscrição do trabalho não serão permitidas alterações.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

8. A avaliação dos trabalhos/experiências é de responsabilidade da Comissão indicada pela Pró-
Reitoria de Ensino do IFPB.

9.1.  Os  resultados  serão  divulgados  até  o  dia  28  de  agosto  de  2017 e  serão  considerados:
aprovados, aprovados parcialmente ou recusados;

9.2. No caso de aprovado parcialmente ou recusado o autor receberá uma justificativa;

9.3. No caso do trabalho/experiência aprovado parcialmente, o autor terá até o dia 03 de setembro
de 2017 para atender as recomendações do(s) avaliador(es) e reapresentar o trabalho através do e-
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mail exito@ifpb.edu.br;

9.4.  No  dia  11  de  setembro  de  2017 será  divulgado  através  do  site  www.ifpb.edu.br/pre o
resultado final da avaliação;

9.5. Na Mostra de Experiências Exitosas, a apreciação do trabalho se dará segundo os seguintes
critérios:

a) Experiências Exitosas que contenham o caráter inovador da iniciativa, uso de novas tecnologias e
metodologias que resultem em boas práticas;

b) Pertinência da atividade/experiência enquanto atividade que contribua significativamente para o
acesso, permanência e êxito dos estudantes do IFPB.

9.6. Os trabalhos aprovados e apresentados na Mostra de Experiências Exitosas serão publicados
em revista.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS/EXPERIÊNCIAS

10. Será divulgado no site www.ifpb.edu.br/pre o local para fixação do pôster e a data e horário da
apresentação oral no Workshop sobre Acesso, Permanência e Êxito de Estudantes do IFPB, nos dias
26 e 27 de setembro de 2017, na cidade de Areia/Paraíba;

11.  O  pôster  deverá  ser  confeccionado  utilizando  uma  das  templates disponibilizadas  para
download,  no  site  www.ifpb.edu.br/pre.  Também será  disponibilizado  modelo  de  slide para  a
apresentação oral dos trabalhos;

12. Quanto à fixação dos pôsteres em painéis:

12.1. Deverão possuir no máximo as dimensões: 0,9 metros de largura por 1,20 metro de altura;

12.2. Para Mostra de Experiências Exitosas, deverão apresentar título do trabalho; nome(s) do(s)
autor(es);  nome  do  Campus  do  IFPB,  introdução,  objetivos,  sujeitos  envolvidos,  atividades
realizadas/metodologia, resultado, avaliação, contribuições para o acesso, permanência e êxito dos
estudantes do IFPB e principais referências.

12.3. O texto deverá ser escrito com letras com o tamanho mínimo de 1,0 centímetro;

12.4.  O(s) pôster(es) deverá(ão)  ser afixado(s) pelo(s) autor(es) no local definido no dia 26 de
setembro das 08h até as 18h;

OBS: Os trabalhos/experiências que forem afixados após essa data e horário serão desclassificados,
não fazendo jus ao certificado;
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12.5.  É  de  responsabilidade  do(s)  autor(es)  a  retirada  dos  pôsteres  após  a  solenidade  de
encerramento;

12.6. A Comissão não se responsabiliza pelos trabalhos não retirados no prazo previsto.

13. Quanto à apresentação Oral dos Trabalhos/Experiências:

13.1. A apresentação Oral ocorrerá em seções de grupos temáticos (divididos por subtemas que se
inter-relacionem ou se complementem);

13.2. Contará com a presença de 01 (um) coordenador, que conduzirá a apresentação/discussão do
tema com os participantes;

13.3.  Os  trabalhos/experiências  serão  apresentados  utilizando  dispositivo  de  multimídia
(Datashow), com no máximo 12 slides. Para Experiências Exitosas o tempo de apresentação será de
até 10 (dez) minutos, acrescido de 05 (cinco) minutos de discussão;

13.4. O apresentador deverá ser o indicado no ato de inscrição do trabalho;

13.5. A Comissão do Evento e a Pró-Reitoria de Ensino não se responsabilizarão por hospedagem,
transporte e diária;

DISPOSIÇÕES FINAIS

14. A Comissão da Mostra de Experiências Exitosas designada pela PRE selecionará os trabalhos
que se destacarem para serem agraciados com Menção Honrosa.

14.1 Serão utilizados os seguintes critérios para a escolha das Experiências Exitosas premiadas:

a)  Esta  premiação é  exclusiva  para  Experiências  Exitosas  desenvolvidas  e  apresentadas  pelo(s)
servidor(es) do IFPB que tenham contribuído, ou estejam contribuindo, significativamente para o
acesso, permanência e êxito dos estudantes do IFPB;

b) Importância para o avanço do conhecimento, potencial de aplicabilidade e impacto dos resultados
para o desenvolvimento de boas práticas para o acesso, permanência e êxito dos estudantes do
IFPB;

c) O processo seletivo será realizado por componentes da Comissão, ou a quem ela delegar.

15. Dúvidas devem ser encaminhadas a Comissão pelo e-mail exito@ifpb.edu.br;

16. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão designada pela PRE.


