
 
EDITAL PARA CHAMADA DE TRABALHOS TÉCNICOS NO ÂMBITO DO 

32º FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO - ForGRAD 
 

 

A Diretoria Executiva do ForGRAD, com o objetivo de reconhecer e promover o 

compartilhamento de boas práticas e difundir projetos inovadores e experiências 

originais no âmbito dos cursos de graduação ofertados pelas Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras, convida os Pró-Reitores, ou ocupantes de cargos equivalentes, a 

submeterem Trabalhos Técnicos que contemplem as melhores práticas de inovação e 

gestão dos seus cursos para sua divulgação, em forma de vídeos, a ser apreciados 

durante a realização do 32º Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, a ser 

realizado entre os dias 04 e 06 de novembro de 2019, em Florianópolis, Santa Catarina.  

 

 

DAS LINHAS TEMÁTICAS  

 

Serão aceitos Trabalhos Técnicos cuja temática esteja relacionada a programas, projetos 

ou ações dentro das seguintes linhas:  

  

 a) Desafios do Ensino Superior na Formação de Professores;  

 b) Felicidade no ambiente acadêmico;  

 c) Profissões do Futuro e Flexibilização Curricular;  

 d) Sistemas de Avaliação da Graduação.  

 

 

 

DO RESUMO INFORMATIVO  

 

Será disponibilizado, no dia 07 de outubro de 2019, formulário eletrônico para 

submissão, onde deverão ser enviados(s) resumo(s) e vídeo(s) obedecendo às seguintes 

normas gerais:  

 

a) deve(m) estar escrito(s) em língua portuguesa;  

b) deve(m) identificar a instituição de origem, o(s) autor(es);  

c) deve(m) ser formatados conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) 6028:2003 – Informação e documentação: resumo – apresentação;  

d) deve(m) conter entre 300 e 500 palavras;  

 e) deve(m) conter palavras-chave, introdução, objetivo, material e métodos, 

resultado(s) e discussão, considerações finais, agradecimentos e referências 

bibliográficas;  

 f) o(s) vídeo(os) deverão ter duração de no mínimo três e máximo de sete 

minutos, postado preferencialmente em plataforma digital aberta (Youtube), sendo 

inserido no formulário eletrônico apenas o respectivo link.  

 

 



DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

Os resumos informativos e Trabalhos Técnicos submetidos serão analisados pelos 

integrantes da Comissão a ser designada pela Diretoria Executiva. São critérios para 

aceitação dos resumos e Trabalhos Técnicos: a) originalidade dos trabalhos; b) redação 

e ortografia adequada; c) relevância para os cursos de graduação; e d) apresentação, por 

meio de vídeo, dos objetivos e principais resultados alcançados.  

 

Os proponentes serão comunicados por e-mail quanto à classificação dos Trabalhos 

técnicos como: a) aceito; ou b) recusado.  

 

 

DO PRAZO DE ENVIO  

 

Todos os trabalhos técnicos deverão ser enviados para submissão da Comissão mediante 

acesso ao site www.forgrad.paginas.ufsc.br, e preenchimento do respectivo formulário 

eletrônico impreterivelmente até às 23h55 do dia 29 de outubro de 2019.  

 

 

DO CRONOGRAMA  

 

Este Edital respeitará o seguinte cronograma: a) publicação do edital: 30 de setembro de 

2019; b) submissão dos Trabalhos Técnicos: até 29 de outubro de 2019. c) resultado da 

seleção dos trabalhos: 04 de novembro de 2019.  

 

 

DA CERTIFICAÇÃO  

 

Todos os trabalhos técnicos aprovados receberão certificados na qualidade de Trabalho 

Técnico, conforme linha temática desenvolvida. O presente Edital entra em vigor na 

data de sua publicação.  

 

 

Florianópolis, 30 de setembro de 2019.  

 

 

Prof. Alexandre Marino Costa 

 

Presidente Diretoria Nacional - ForGRAD 
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