
 

 

 

CHAMADA DE MINICURSOS E OFICINAS – ENEPEA 2020. 

Está aberta a chamada de minicursos e oficinas a serem ministrados 

durante o evento. O objetivo desta iniciativa é ampliar e diversificar a oferta 

de oficinas e minicursos, possibilitando maiores oportunidades de aprendizado 

e troca de conhecimentos, assim como permitir um maior envolvimento de 

todos na construção do evento. As atividades propostas deverão estar 

relacionadas com a temática geral “Rupturas ou continuidades?” do XV 

ENEPEA, ampliando assim a disseminação de conhecimentos tratados no 

evento.  

Para participar da chamada, os proponentes deverão preencher a 

Ficha de Inscrição que está presente no site do evento do XV ENEPEA  

(https://docs.google.com/forms/d/1TFdKczPPkjGxHDxzgyojKAE32dbmywVdB13

S4EMDEg0/edit) até o prazo estabelecido.  

Os temas das oficinas devem estar relacionados às Linhas Temáticas 

do evento que consistem em: 

Linha Temática 1: Processo e método de ensino; 

Linha Temática 2: Estratégias e processos projetuais; 

Linha Temática 3: Planos, políticas e projetos. 

A Comissão Organizadora será responsável pela análise e pela 

indicação das oficinas ou minicursos a serem executados durante evento. As 

propostas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios: 

1) Adequação da proposta nas linhas temáticas do evento; 

2) Profundidade / detalhamento na apresentação da proposta; 

3) Caráter inovador da proposta; 

4) Expressão clara das bases conceituais adotadas e legibilidade da proposta. 

5) Viabilidade de execução da proposta no que diz respeito ao custo 

e tempo disponíveis para tal atividade. 
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Regras Gerais 

❖ As oficinas e minicursos poderão ser ministrados por pesquisadores, 

docentes de nível superior, alunos de graduação e pós-graduação e 

profissionais da área; 

 

❖ Os interessados devem preencher o formulário disponibilizado pela 

organização com suas propostas até o dia 15 de novembro de 2019; 

 

❖ A proposta deve conter: título, modalidade (oficina ou minicurso?), 

dados dos proponentes, linha temática, objetivos gerais e específicos, 

metodologia de trabalho, conteúdo programático, número de vagas 

(mínimo e máximo), carga horária, turnos e recursos necessários 

(materiais, espaço físico e outros); 

 

❖ Os minicursos e oficinas estão sujeitos à adequação estrutural da 

instituição; 

 

❖ Os possíveis horários para ministrar são:  

Quarta-feira (01/04/2020) das 16:30h até as 19h;  

Quinta-feira (02/04/2020) das 16:30h até as 19h;  

Sexta-feira (03/04/2020) das 15h até as 17:30h.  

Informar se os turnos serão de 1(um) dia (2:30h), 2(dois) dias (5h) 

ou 3(três) dias (7:30h); 

 

❖ Número máximo de ministrantes permitido: 3 (três); 

 

❖ O número mínimo de inscritos para as oficinas e minicursos são de 15 

(quinze) participantes, o máximo deverá ser fornecido pelos 

ministrantes em suas propostas e passarão pela análise da comissão 

científica; 

 

❖ Haverá análise da comissão científica para aprovação do minicurso ou 

da oficina; 

 

❖ As propostas aceitas terão descontos de 15% no ato de inscrição do 

evento; 

 



 

 

 

❖ A instituição disponibilizará dispositivos de áudio e vídeo para as 

oficinas e minicursos aceitos; 

 

❖ Após a resposta de aceite da comissão científica sobre a oficina ou 

minicurso, pelo menos 1 dos proponentes deve confirmar sua 

participação junto com sua inscrição no evento até o dia 07 de 

fevereiro de 2020; 

 

❖ A data de divulgação dos resultados ocorrerá no dia 02 de dezembro 

de 2019 no site do evento; 

 

❖ Os certificados serão disponibilizados aos ministrantes pelo e-mail 

fornecido no ato de inscrição; 

 

❖ E-mail para dúvidas: enepea2020@gmail.com. 
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