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III EPPEB -  ENCONTRO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA - REGULAMENTO  
 

      
O III EPPEB constitui-se em um encontro de divulgação e discussão acerca de práticas 

pedagógicas exitosas desenvolvidas nas escolas de Educação Básica. Trata-se de um 

evento integrante da XV SEFIC - Semana Científica da Unilasalle - com o tema 

“PESQUISA, DIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE” para socialização de 

trabalhos como produção de conhecimento oriundo dos diversos níveis da docência na 

Educação Básica. Evento destinado a Professores da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e privadas com trabalhos desenvolvidos 

junto aos alunos desses níveis de ensino e estudantes de cursos de Licenciatura que 

tenham realizado estágios em escolas ou atividades do Pibid (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência) e PRP (Programa de Residência Pedagógica). 

      

EIXOS TEMÁTICOS 

 

● Educação Infantil 

● Ensino Fundamental – Séries Iniciais  

● Ensino Fundamental – Séries Finais  

● Ensino Médio  

      

INSCRIÇÕES 

 

Inscrição vão de 03 de junho de 2019 a 26 de agosto de 2019. 

É necessário preencher todos os itens obrigatórios e selecionar um dos eixos temáticos 

dispostos acima para realizar a inscrição.  

 

SUBMISSÕES DE TRABALHO 

 

Os trabalhos deverão ser submetidas contendo os seguintes itens: 

- Título do trabalho 

- Instituição de execução do projeto 

- Autor  

- Coautor 1 (caso houver) 

- Coautor 2 (caso houver) 

- Coautor 3 (caso houver – número máximo) 

- Objetivo  

- Público-alvo 

- Descrição da atividade/projeto (máximo 2000 caracteres) 

- Resultados obtidos (máximo 2000 caracteres) 

      

● Cada participante poderá submeter apenas um trabalho como autor principal, e 

será o responsável pela submissão e apresentação. 
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada a partir de três critérios: 

 

● Objetivo: pertinência da proposta em relação ao ensino; 

● Descrição da atividade: ação inovadora com planejamento adequado ao tempo e 

ao público-alvo, condizente com uma prática qualificada para aprendizagem 

significativa; 

● Resultados obtidos: resultados condizentes com a proposta realizada, podem ser 

resultados parciais ou totais. 

 

APRESENTAÇÕES 

Os trabalhos aprovados serão apresentados em sessão técnica com 10 minutos para a 

exposição oral e discussão, no dia 26 de outubro de 2019.  

Caso seja necessária a utilização de recursos visuais para a apresentação, em powerpoint, 

ela deverá ser enviada por e-mail até o dia 15 de outubro para o e-mail: 

eppeb@unilasalle.edu.br 

 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

Atividade Início 

Credenciamento 8h 

Apresentações e debates 8h30 

Coffee break 12h 

Apresentações e debates 13h 

      

OUVINTE 

Categoria destinada a Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio de escolas públicas e privadas e acadêmicos de cursos de licenciatura. O Ouvinte 

não tem direito a certificado, se desejar obter atestado de participação, deve solicitar no 

Protocolo, mediante assinatura em lista de presença e pagamento da taxa para obtenção 

de atestado.  
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PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO  

O valor de pagamento para trabalhos APROVADOS é de R$ 50,00. 

O pagamento deverá ser realizado SOMENTE APÓS A DIVULGAÇÃO dos trabalhos 

aprovados e será até o dia 11 de setembro de 2018. 

O autor deverá efetuar o pagamento da taxa através de boleto bancário, disponível para 

impressão após confirmada a aprovação por e-mail.  

● O valor do pagamento não será devolvido em nenhuma hipótese. 

● O não pagamento do boleto bancário, após a aprovação do trabalho, implicará 

na não efetivação da inscrição, assim como na exclusão automática do 

trabalho submetido. 

● Deve ser observado o prazo para pagamento, disposto acima. 

 

CERTIFICADOS 

Será fornecido certificado apenas mediante pagamento da inscrição até data determinada 

e tiver presença confirmada, por meio de assinatura em lista de presença, nos turnos 

manhã e tarde no dia do evento. 

CASOS OMISSOS 

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do III EPPEB e pela 

Diretoria de Pós-gradução e Pesquisa.  

  

 

 


