
                                                                                                                             
               

EDITAL DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO

 

A Faculdade do Futuro - FAF por meio do Conselho Superior e da Direção Acadêmica, do Núcleo 
de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação 
“Práticas Inovadoras na Educação” 

I - Das Disposições Preliminares: 

1.1. O Edital para a concessão do Programa de Incentivo “Práticas Inovadoras na Educação” será 
regido por este Edital.  

1.2. O programa é uma ação estratégica da Faculdade d
Metodologias Ativas de Aprendizagem 
docentes que desenvolvem atividades que otimizem a aprendizagem
inovadoras.  

1.3. As práticas inovadoras representam estratégias que permitem adotar as melhores práticas de 
ensino, as quais realmente auxiliem na aprendizagem e possibilitem escolher os métodos de 
ensino mais apropriados para o desenvolvimento de habilidades e tipos de conhecimento que se 
deseja para os estudantes, de acordo com o perfil de cada disciplina
abordagem sistêmica.  

1.4. As práticas docentes a serem propostas devem tratar de metodologias inovadoras na 
educação e devem ser inéditas ou adaptações de metodologi
elaboradas e executadas pelos docentes em turmas de curso superior da Faculdade do Futuro no 
ano de 2018. 

 

II. Do Objetivo:  

2.1. O Edital tem por objetivo incentivar a comunidade docente da Faculdade do Futuro a 
contribuir com ideias inovadoras na educação
qualidade da gestão em sala de aula e a aplicação eficiente dos recursos didáticos. 

III - Das Categorias de Premiação: 

                                                                                                                                  

 

EDITAL DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO

FAF por meio do Conselho Superior e da Direção Acadêmica, do Núcleo 
de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação – NEPP e do Núcleo Ensinagem, torna público o Edital 
“Práticas Inovadoras na Educação” – Edição 2018 

Das Disposições Preliminares:  

1.1. O Edital para a concessão do Programa de Incentivo “Práticas Inovadoras na Educação” será 

1.2. O programa é uma ação estratégica da Faculdade do Futuro e do Núcleo Ensinagem 
Metodologias Ativas de Aprendizagem - para fomentar melhorias, estímulos e reconhecimento 
docentes que desenvolvem atividades que otimizem a aprendizagem com práticas dinâmicas e 

representam estratégias que permitem adotar as melhores práticas de 
realmente auxiliem na aprendizagem e possibilitem escolher os métodos de 

ensino mais apropriados para o desenvolvimento de habilidades e tipos de conhecimento que se 
de acordo com o perfil de cada disciplina e sempre

1.4. As práticas docentes a serem propostas devem tratar de metodologias inovadoras na 
e devem ser inéditas ou adaptações de metodologias já existentes

elaboradas e executadas pelos docentes em turmas de curso superior da Faculdade do Futuro no 

2.1. O Edital tem por objetivo incentivar a comunidade docente da Faculdade do Futuro a 
buir com ideias inovadoras na educação, bem como reconhecer as práticas que melhorem a 

qualidade da gestão em sala de aula e a aplicação eficiente dos recursos didáticos. 

Das Categorias de Premiação:  

 

EDITAL DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO 

FAF por meio do Conselho Superior e da Direção Acadêmica, do Núcleo 
NEPP e do Núcleo Ensinagem, torna público o Edital 

1.1. O Edital para a concessão do Programa de Incentivo “Práticas Inovadoras na Educação” será 

o Futuro e do Núcleo Ensinagem – 
para fomentar melhorias, estímulos e reconhecimento dos 

com práticas dinâmicas e 

representam estratégias que permitem adotar as melhores práticas de 
realmente auxiliem na aprendizagem e possibilitem escolher os métodos de 

ensino mais apropriados para o desenvolvimento de habilidades e tipos de conhecimento que se 
e sempre com base em uma 

1.4. As práticas docentes a serem propostas devem tratar de metodologias inovadoras na 
as já existentes. Mas devem ter sido 

elaboradas e executadas pelos docentes em turmas de curso superior da Faculdade do Futuro no 

2.1. O Edital tem por objetivo incentivar a comunidade docente da Faculdade do Futuro a 
bem como reconhecer as práticas que melhorem a 

qualidade da gestão em sala de aula e a aplicação eficiente dos recursos didáticos.  



                                                                                                                             
               

3.1. O edital premiará os trabalhos apresentados
implementadas, da qual podem participar os docentes que atuam nos cursos de graduação da 
Faculdade do Futuro.  

IV - Das Inscrições:  

4.1. Para se inscrever o candidato deverá acessar o Edital e a ficha de insc
Faculdade do Futuro.  

4.2. Os trabalhos inscritos poderão ser de autoria individual ou de um grupo. 

4.3. As inscrições dos trabalhos deverão ser realizadas 
10 de dezembro de 2018 através do email (en

4.4. As inscrições incompletas ou com relatos incompletos ou no formato inadequado serão 
consideradas inabilitadas. 

4.5. Para se inscrever o candidato deverá: 

a) Preencher a ficha de inscrição que está no anexo A, abaixo

b) Enviar essa ficha de inscrição preenchida para o seguinte e
ensinagem@faculdadedofuturo.edu.br

 

V - Dos Participantes:  

5.1. Poderão participar para concorrer ao programa de incentivo os 
na Faculdade do Futuro.  

VI - Da Premiação:  

6.1. Serão premiados os três primeiros classificados dentre os trabalhos apresentados. 

6.2. A Comissão de Avaliação poderá não conferir prêmio caso nenhum trabalho atenda aos 
critérios de avaliação estabelecidos. 

6.3. Será atribuída a seguinte premiação aos concorrentes, classificados pela Comissão de 
Avaliação:  

- 1º lugar: Certificado de Mérito Docente; 

- 2º lugar: Certificado de Mérito Docente; 

- 3º lugar: Certificado de Mérito Docente.

 

VII - Da Avaliação dos Trabalhos: 

7.1. Comissão de Avaliação:  

                                                                                                                                  

3.1. O edital premiará os trabalhos apresentados sob a forma de relatos de práticas inovadoras 
implementadas, da qual podem participar os docentes que atuam nos cursos de graduação da 

4.1. Para se inscrever o candidato deverá acessar o Edital e a ficha de insc

4.2. Os trabalhos inscritos poderão ser de autoria individual ou de um grupo. 

4.3. As inscrições dos trabalhos deverão ser realizadas entre os dias 13 de novembro de 2018 
10 de dezembro de 2018 através do email (ensinagem@faculdadedofuturo.edu.br).

4.4. As inscrições incompletas ou com relatos incompletos ou no formato inadequado serão 

4.5. Para se inscrever o candidato deverá:  

a) Preencher a ficha de inscrição que está no anexo A, abaixo;  

b) Enviar essa ficha de inscrição preenchida para o seguinte e
ensinagem@faculdadedofuturo.edu.br  

5.1. Poderão participar para concorrer ao programa de incentivo os docentes em efetivo exercício 

6.1. Serão premiados os três primeiros classificados dentre os trabalhos apresentados. 

6.2. A Comissão de Avaliação poderá não conferir prêmio caso nenhum trabalho atenda aos 
critérios de avaliação estabelecidos.  

6.3. Será atribuída a seguinte premiação aos concorrentes, classificados pela Comissão de 

Mérito Docente;  

2º lugar: Certificado de Mérito Docente;  

3º lugar: Certificado de Mérito Docente. 

Da Avaliação dos Trabalhos:  

 

sob a forma de relatos de práticas inovadoras 
implementadas, da qual podem participar os docentes que atuam nos cursos de graduação da 

4.1. Para se inscrever o candidato deverá acessar o Edital e a ficha de inscrição no site da 

4.2. Os trabalhos inscritos poderão ser de autoria individual ou de um grupo.  

13 de novembro de 2018 e 
sinagem@faculdadedofuturo.edu.br). 

4.4. As inscrições incompletas ou com relatos incompletos ou no formato inadequado serão 

b) Enviar essa ficha de inscrição preenchida para o seguinte e-mail: 

docentes em efetivo exercício 

6.1. Serão premiados os três primeiros classificados dentre os trabalhos apresentados.  

6.2. A Comissão de Avaliação poderá não conferir prêmio caso nenhum trabalho atenda aos 

6.3. Será atribuída a seguinte premiação aos concorrentes, classificados pela Comissão de 



                                                                                                                             
               

7.1.1 – A seleção e a avaliação dos trabalhos será realizada por uma Comissão designada
Núcleo Ensinagem.  

7.1.2 - É vedado aos integrantes da Comissão de Avaliação concorrer

7.1.3 - A Comissão de Avaliação poderá, a qualquer tempo, convocar assistente
ou avaliador (es) assistente (s), para auxiliar em se

7.1.4 – A comissão avaliará os trabalho

7.1.5 – No dia da apresentação o público participante avaliará a apresentação dos trabalhos 
selecionados e sua nota será referente a 50% do total,
formulário, via docs.google.com. 

VIII - Dos Critérios de Avaliação:

 8.1. Serão considerados como critérios gerais de avaliação dos trabalhos: 

a) Objetividade na descrição do trabalho; 

b) Definição clara dos objetivos e perspec
sua eficácia, quanto aos resultados propostos. 

c) Facilidade de implementação. 

d) Possibilidade de reaplicação da prática docente em outros cursos e turmas da Faculdade do 
Futuro.  

e)Inovação e criatividade. 

8.2. Os instrumentos de avaliação aceitos constituem, exclusivamente, a ficha de inscrição do 
trabalho, o relato da prática concorrente

8.3. Os trabalhos selecionados serão apresentados será no dia 18/12/2018 às 19 h e 30 min 
parte das atividades do V CAPACIFAF

8.4. A forma de apresentação será no formato 
o modelo para os inscritos, posteriormente.

8.5. A avaliação será concluída por meio da somatória das notas de Comissão Avaliadora e
Publico Participante, que irá compor a nota final, os três trabalhos mais bem avaliados serão 
premiados conforme item 6.3,   

 

IX- Das Disposições Finais:  

9.1. O resultado será homologado e publicado no site da Faculdade do Futuro. 

9.2. Os resultados homologados não são passíveis de recurso. 

9.3. Receberão certificado de participação todos os autores dos trabalhos habilitados. 

                                                                                                                                  

A seleção e a avaliação dos trabalhos será realizada por uma Comissão designada

É vedado aos integrantes da Comissão de Avaliação concorrerem ao prêmio. 

A Comissão de Avaliação poderá, a qualquer tempo, convocar assistente
(es) assistente (s), para auxiliar em seus trabalhos.  

trabalhos e sua nota será referente a 50% do total

No dia da apresentação o público participante avaliará a apresentação dos trabalhos 
e sua nota será referente a 50% do total, para tal, será utilizado 

.  

Dos Critérios de Avaliação: 

8.1. Serão considerados como critérios gerais de avaliação dos trabalhos:  

a) Objetividade na descrição do trabalho;  

b) Definição clara dos objetivos e perspectiva de efetividade, ou capacidade de comprovação de 
sua eficácia, quanto aos resultados propostos.  

c) Facilidade de implementação.  

d) Possibilidade de reaplicação da prática docente em outros cursos e turmas da Faculdade do 

8.2. Os instrumentos de avaliação aceitos constituem, exclusivamente, a ficha de inscrição do 
trabalho, o relato da prática concorrente.   

8.3. Os trabalhos selecionados serão apresentados será no dia 18/12/2018 às 19 h e 30 min 
CAPACIFAF. 

forma de apresentação será no formato pechakucha. O núcleo Ensinagem irá disponibilizar 
o modelo para os inscritos, posteriormente.  

A avaliação será concluída por meio da somatória das notas de Comissão Avaliadora e
Publico Participante, que irá compor a nota final, os três trabalhos mais bem avaliados serão 

9.1. O resultado será homologado e publicado no site da Faculdade do Futuro. 

9.2. Os resultados homologados não são passíveis de recurso.  

9.3. Receberão certificado de participação todos os autores dos trabalhos habilitados. 

 

A seleção e a avaliação dos trabalhos será realizada por uma Comissão designada pelo 

ao prêmio.  

A Comissão de Avaliação poderá, a qualquer tempo, convocar assistente (s) técnico (s) e 

50% do total. 

No dia da apresentação o público participante avaliará a apresentação dos trabalhos 
erá utilizado o modelo de 

tiva de efetividade, ou capacidade de comprovação de 

d) Possibilidade de reaplicação da prática docente em outros cursos e turmas da Faculdade do 

8.2. Os instrumentos de avaliação aceitos constituem, exclusivamente, a ficha de inscrição do 

8.3. Os trabalhos selecionados serão apresentados será no dia 18/12/2018 às 19 h e 30 min como 

O núcleo Ensinagem irá disponibilizar 

A avaliação será concluída por meio da somatória das notas de Comissão Avaliadora e do 
Publico Participante, que irá compor a nota final, os três trabalhos mais bem avaliados serão 

9.1. O resultado será homologado e publicado no site da Faculdade do Futuro.  

9.3. Receberão certificado de participação todos os autores dos trabalhos habilitados.  



                                                                                                                             
               

9.4. A Faculdade do Futuro fica com o direito de utilização dos trabalhos apresentados. 

9.5. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.  

9.6. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela Direção Acadêmica, NEPP, Núcleo 
Ensinagem e Comissão de Avaliação. 

Manhuaçu, 13 de novembro de 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

9.4. A Faculdade do Futuro fica com o direito de utilização dos trabalhos apresentados. 

do candidato implicará no conhecimento e expressa aceitação das condições 

. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela Direção Acadêmica, NEPP, Núcleo 
Ensinagem e Comissão de Avaliação.  

Manhuaçu, 13 de novembro de 2018. 

 

9.4. A Faculdade do Futuro fica com o direito de utilização dos trabalhos apresentados.  

do candidato implicará no conhecimento e expressa aceitação das condições 

. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela Direção Acadêmica, NEPP, Núcleo 



                                                                                                                             
               

Nome Completo:  

Formação:  

Título do trabalho: 

Disciplina:                                    Período:                                Curso: 

Whatsapp:                                                                     

E-mail:  

 

Os itens abaixo servem como norteadores da exposição da prática. 

O trabalho deverá ser apresentado em forma de um resumo, contendo no máximo 300 palavras, 
em parágrafo único, sem descrever os títulos de cada item. 

Deve-se usar o espaço ao final desta ficha para incluir o resumo, a qual deverá ser salva e com o 
seguinte nome (Seu primeiro nome e, separado por um ponto, um trecho do título do trabalho que 
o identifique, sem usar espaços). Ex: (ligiane.usodeaplicativosemaulas)  

Deve-se usar fonte: Times New Roman, Tamanho: 12 e espaçamento simples.

 

Itens do resumo: 

 TITULO: Sugere-se ter no máximo 10 palavras, ser sucinto e objetivo

1-INTRODUÇÃO (este item pode ou não ser incluído):
da prática pedagógica.  Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho.  
Descrever as motivações que levaram à escolha dessa prática.

 2- OBJETIVOS (item indispensável):
prática desenvolvida. A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos 
objetivos da prática cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. 

                                                                                                                                  

Anexo A 

 

Ficha de inscrição 

Disciplina:                                    Período:                                Curso:  

:                                                                      

como norteadores da exposição da prática.  

O trabalho deverá ser apresentado em forma de um resumo, contendo no máximo 300 palavras, 
em parágrafo único, sem descrever os títulos de cada item.  

se usar o espaço ao final desta ficha para incluir o resumo, a qual deverá ser salva e com o 
nome (Seu primeiro nome e, separado por um ponto, um trecho do título do trabalho que 

o identifique, sem usar espaços). Ex: (ligiane.usodeaplicativosemaulas)   

se usar fonte: Times New Roman, Tamanho: 12 e espaçamento simples.

se ter no máximo 10 palavras, ser sucinto e objetivo 

INTRODUÇÃO (este item pode ou não ser incluído): Anunciar a ideia básica.  Delimitar o foco 
da prática pedagógica.  Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho.  

as motivações que levaram à escolha dessa prática. 

OBJETIVOS (item indispensável): O(A) professor(a) deverá descrever o objetivo concreto da 
prática desenvolvida. A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos 

ática cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. 

 

O trabalho deverá ser apresentado em forma de um resumo, contendo no máximo 300 palavras, 

se usar o espaço ao final desta ficha para incluir o resumo, a qual deverá ser salva e com o 
nome (Seu primeiro nome e, separado por um ponto, um trecho do título do trabalho que 

se usar fonte: Times New Roman, Tamanho: 12 e espaçamento simples. 

Anunciar a ideia básica.  Delimitar o foco 
da prática pedagógica.  Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho.  

O(A) professor(a) deverá descrever o objetivo concreto da 
prática desenvolvida. A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos 

ática cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. 



                                                                                                                             
               

Apresentam-se os objetivos de forma geral e específica. O objetivo geral define o que o(a) 
professor(a) atingiu com sua prática. Os objetivos específicos definem etapas do trabalho 
realizado para que se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e 
explicativos. Utilizar verbos para iniciar os objetivos: Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, 
descobrir).  Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, dete
verificar, explicar). 

 3- MÉTODO UTILIZADO NA PÁTICA PEDAGÓGICA (item indispensável):
desenvolvida a pratica pedagógica com a maior riqueza de detalhes.

4-RESULTADOS (item indispensável):
atingidos em relação á aprendizagem, otimização da aula e interação da turma  

5-CONCLUSÕES (este item pode ou não ser incluído): 
atingida com a realização desta prática ped

6- PALAVRAS CHAVE: no mínimo 3 e no Maximo 5, sugere
neste item.  

 

Observações:  

Registros fotográficos podem ser usados na apresentação caso seu trabalho seja selecionado

Referências bibliográficas podem ser 
selecionado. 

Autor(es), se mais de um, separe

Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui. 

Palavras chave: de 3 a 5 (evitar repetir pal

                                                                                                                                  

se os objetivos de forma geral e específica. O objetivo geral define o que o(a) 
professor(a) atingiu com sua prática. Os objetivos específicos definem etapas do trabalho 
realizado para que se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e 
explicativos. Utilizar verbos para iniciar os objetivos: Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, 
descobrir).  Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar).  Explicativos (analisar, avaliar, 

MÉTODO UTILIZADO NA PÁTICA PEDAGÓGICA (item indispensável):
desenvolvida a pratica pedagógica com a maior riqueza de detalhes. 

RESULTADOS (item indispensável): Descrever itens como envolvimento da turma, resultados 
atingidos em relação á aprendizagem, otimização da aula e interação da turma  

CONCLUSÕES (este item pode ou não ser incluído): Descrever claramente a conclusão 
atingida com a realização desta prática pedagógica. 

no mínimo 3 e no Maximo 5, sugere-se evitar repetir palavras do título 

Registros fotográficos podem ser usados na apresentação caso seu trabalho seja selecionado

Referências bibliográficas podem ser usadas na apresentação caso seu trabalho seja 

INCLUA SEU TÍTULO AQUI 

Autor(es), se mais de um, separe-os por ponto e vírgula (Ultimo sobrenome; Primeiro nome, 
demais sobrenomes)  

Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 

om até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 

Palavras chave: de 3 a 5 (evitar repetir palavras contidas no título) 

 

se os objetivos de forma geral e específica. O objetivo geral define o que o(a) 
professor(a) atingiu com sua prática. Os objetivos específicos definem etapas do trabalho 
realizado para que se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e 
explicativos. Utilizar verbos para iniciar os objetivos: Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, 

rminar).  Explicativos (analisar, avaliar, 

MÉTODO UTILIZADO NA PÁTICA PEDAGÓGICA (item indispensável):  Descrever como foi 

ever itens como envolvimento da turma, resultados 
atingidos em relação á aprendizagem, otimização da aula e interação da turma   

Descrever claramente a conclusão 

se evitar repetir palavras do título 

Registros fotográficos podem ser usados na apresentação caso seu trabalho seja selecionado 

usadas na apresentação caso seu trabalho seja 

(Ultimo sobrenome; Primeiro nome, 

seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 

om até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 
Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras)Inclua seu resumo aqui; (com até 300 palavras); 


