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12 e 13 de Setembro de 2015

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

 A Conferencia ocorrerá nos Campi da Univasf de Petrolina-PE (dia 12/09/15) e Juazeiro-BA (dia
13/09/15), na sala NT 28 e NT 03, respectivamente, com inicio das atividades as 8:00 no turno da
manhã e as 14 hs no turno da tarde;
 Todos os alunos da equipe do PEV estão inscritos automaticamente na Conferência;
 Serão reservadas 20 vagas para outros alunos não vinculados ao projeto participarem também;
 As apresentações deverão ser de Temas e não de textos. Todos deverão fazer pesquisa bibliográfica e
se preparar para a apresentação;
 O participante expositor deverá fazer referência da discussão teórica dos textos com a realidade de
seu trabalho de campo no PEV, nas escolas;
 Os grupos não poderão exceder o tempo limite determinado;
 Depois das apresentações, os presentes à conferência deverão fazer uso da palavra contribuindo
com a discussão;
 Todos os integrantes da equipe deverão falar;
 As apresentações dos Seminários deverão ser feitas em PowerPoint, com uso de DataShow;
 Todos os participantes terão direito a Certificado;
 A participação em toda programação é obrigatória para bolsistas e voluntários do PEV;
 As equipes responsáveis pelos Seminários deverão se reunir antecipadamente para preparação das
apresentações;
 Os textos selecionados pelas equipes estarão disponibilizados para todos até o dia 20/03, via email;
 Todos os participantes da 6ª CREAI deverão entregar fichamentos de todos os textos, manuscrito,
com redação própria, em até 1 página, contendo uma síntese das principais ideias dos textos lidos ;
 Os fichamentos deverão ser entregues no início de cada Seminário;
Obs:
O(a) aluno(a) selecionado(a) para apresentação dos seminários e que não puder participar deverá
comunicar com antecedência para possível substituição.

