
 

 

 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
 

CHAMADA DA 6ª MOSTRA DE PRÁTICAS INTEGRADORAS 

 

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-AL) vem a partir da presente chamada tornar 

pública as normas que regem a organização da sua 6ª Mostra de Práticas 

Integradoras, a ser realizada entre os dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro do 

corrente ano, no Campus Amélia Maria Uchôa, localizado na Av. Comendador 

Gustavo Paiva, Nº 5017, Cruz das Almas, Maceió-AL. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1. Socializar junto a comunidade universitária, público externo e profissionais 

das áreas de atuação, os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre 

letivo no âmbito das Práticas Integradoras e dos Projetos Integradores, 

fomentando a cultura da integração curricular, da interdisciplinaridade, do 

desenvolvimento de competências, bem como da criatividade e da inovação 

acadêmicas.  

 

2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Coordenação de Graduação Cristiano Vieira Montenegro 

Assessoria de Integração Adriana de Lima Mendonça 

Assessoria Pedagógica Roseany Maria Araújo de Almeida 

Representante das Coord. da Saúde Ana Luiza Excel 

Representante das Coord.de Direito Jéssica Caparica e Robiane Santos 

Representante das Coord. de Negócios Douglas Almeida Lima 

Representante das Coord. das 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e 

Design de Interiores 

Agnaldo Cardozo Filho 
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3. DO PUBLICO-ALVO 

3.1.  Constitui público-alvo da 6ª Mostra de Práticas Integradoras os Curso que 

vem implementando Currículos por Competências (Áreas de Saúde, 

Negócios, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores), os 

docentes desses cursos, sobretudo aqueles responsáveis pelas Práticas e 

Projetos Integradores, e os discentes que ao longo do semestre letivo 

desenvolveram Projetos Integradores no âmbito das Práticas Integradoras. 

3.2. Os cursos da área de Negócios, Arquitetura e Urbanismo; Design de 

Interiores e Direito terão seus trabalhos apresentados no dia 30/10/2017, das 

8h00 às 12h00 e das 18h00 às 21h00 em locais a serem informados pela 

Comissão Organizadora até o dia 26/10/2017. 

3.3. Os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde terão seus trabalhos 

apresentados no dia 31/10/2017, das 8h00 às 12h00 e das 18h00 às 21h00 

em locais a serem informados pela Comissão Organizadora até o dia 

26/10/2017. 

3.4. Os cursos da área de Engenharias terão seus trabalhos apresentados no dia 

01/11/2017, das 8h00 às 12h00 e das 18h00 às 21h00 em locais a serem 

informados pela Comissão Organizadora até o dia 26/10/2017. 

 

4. DAS NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

4.1. Os trabalhos da 6ª Mostra de Práticas Integradoras poderão ser 

apresentados nas modalidades: Banner (Anexo II), 

maquete/protótipo/modelagem, Protótipo + Banner. Para àqueles que tiverem 

interesse em reapresentar os trabalhos na modalidade Banner, os mesmos 

poderão ser expostos na 6ª Semana de Pesquisa (SEMPESQ-UNIT/AL-

2017), mediante inscrição devida, de acordo com as normas do evento.  

4.2. Poderão submeter trabalhos para serem apresentados na 6ª Mostra de 

Práticas Integradoras, docentes e discentes que tenham desenvolvido 

trabalhos no âmbito das Práticas e dos Projetos Integradores ao longo do 

semestre letivo. 

4.3. Para fins de certificação todos os docentes e discentes que apresentarão 

trabalhos na 6ª Mostra de Práticas Integradoras deverão se inscrever no 
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Magister Extensão até o dia 20/10/2017. Aqueles que não se inscreverem 

individualmente no Magister Extensão não receberão certificados de 

participação. 

4.4.  Os trabalhos a serem apresentados deverão ser inscritos pelos líderes das 

equipes, através do preenchimento formulário on line disponibilizado no link 

https://goo.gl/forms/YAajqCRRbEp9qzHp1 , devendo este mesmo formulário 

ser impresso e assinado pelos membros da equipe, professor responsável e 

validado pelo coordenador de curso. O período de inscrição se dará de 

10/10/2017 a 20/10/2017. Após este prazo, o link de inscrição ficará 

indisponível. As fichas impressas devidamente assinadas deverão ser 

entregues na Coordenação de Graduação, Sala 07 do Bloco A, das 8h00 às 

12h00 e das 14h00 às 21h00 de 10/10/2017 a 20/10/2017. A não entrega da 

ficha assinada implica em invalidação e exclusão do trabalho a ser 

apresentado na 6ª Mostra de Práticas Integradoras.  

4.5. As datas e locais onde os trabalhos serão expostos serão divulgados pela 

Comissão Organizadora no dia 26/10/2017 nos murais da instituição, na 

pagina do evento e nas Coordenações de Curso. 

 

5. DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

5.1. Os trabalhos apresentados durante a 6ª Mostra de Práticas Integradoras 

serão avaliados por docentes dos cursos envolvidos, escolhidos pelas 

coordenações de curso, de acordo com a disponibilidade nos horários das 

apresentações. Poderão, eventualmente, participar como avaliadores: 

membros do comitê científico institucional e avaliadores externos à instituição 

(AdHocs). 

5.2. Os avaliadores visitarão, a qualquer momento da Mostra, as equipes para 

procederem a avaliação dos trabalhos apresentados. 

5.3. Os trabalhos serão avaliados conforme critérios e pontuação indicados no 

quadro abaixo para fins de premiação. A avaliação será realizada em 

formulário específico por área/curso, exclusivamente on line, devendo ser 

preenchida até 06/11/2017. Além disso, poderão compor nota de avaliação 

https://goo.gl/forms/YAajqCRRbEp9qzHp1
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de disciplinas, após acordo prévio do professor da disciplina de práticas e 

professores de disciplinas envolvidas, para 2ª Unidade Programática. 

5.4. Os trabalhos mais bem avaliados por curso serão premiados com 01 (um) 

troféu por equipe e certificado individual, a serem entregues na Premiação da 

6ª Mostra de Práticas Integradoras. Além disso, participarão de solenidade 

oficial na 70º Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) que acontecerá no período de 22 a 28 de julho de 2018, na 

Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. 

 

6. DAS COMPETÊNCIAS DAS PARTES ENVOLVIDAS 

6.1. Compete a Comissão Organizadora: 

A) Organizar a Mostra; 

B) Receber as inscrições e definir data, hora e local para a apresentação dos 

trabalhos pelas equipes; 

C) Disponibilizar para as equipes o local para a apresentação dos trabalhos (com 

estrutura para fixação de banners e mesa para colocação das modelagens, 

maquetes/protótipos); 

D) Sistematizar e orientar a escolha dos avaliadores em conjunto com as 

coordenações de curso e Comitê Científico Institucional; 

E) Sistematizar as avaliações realizadas pelos professores e seus resultados 

para divulgação. 

F) Certificar todos os participantes da Mostra; 

G) Premiar os trabalhos mais bem avaliados por curso. 

6.2. Compete as Coordenações de Curso: 

A) Elaborar, juntamente com o NDE, os Projetos Integradores que serão 

desenvolvidos nas disciplinas de Práticas; 

B) Acompanhar, juntamente com o NDE, o desenvolvimento dos Projetos 

Integradores; 

C) Estimular o desenvolvimento dos Projetos Integradores pelas equipes 

discentes e a apresentação dos mesmos na Mostra; 

D) Orientar os avaliadores durante o processo. 
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6.3. Compete aos Docentes das Disciplinas de Práticas Integradoras: 

A) Acompanhar os discentes no desenvolvimento dos Projetos Integradores 

implementados no âmbito das disciplinas de Práticas; 

B) Orientar as equipes discentes nos desenvolvimento dos Projetos 

Integradores e na apresentação dos trabalhos na Mostra de Práticas 

Integradoras; 

C) Estimular a participação de todos os discentes na Mostra; 

D) Avaliar os trabalhos apresentados na Mostra, como composição de nota da 

disciplina. 

6.4. Compete aos discentes: 

A) Desenvolver os Projetos Integradores; 

B) Inscrever os Projetos Integradores que serão apresentados na 6ª Mostra 

através de formulário de inscrição físico e on line; 

C) Organizar os trabalhos a serem expostos quer seja na forma de banner quer 

seja na forma de modelagem/maquete/protótipo; 

D) Responsabilizar-se pela estrutura específica necessária para a organização e 

apresentação dos trabalhos (data show, computador, TV, instalações 

específicas); 

E) Apresentarem os trabalhos nos dias e horários da Mostra 

 

7. DA CERTIFICAÇÃO 

7.1. Serão emitidos certificados digitais (online) de participação para todos os 

alunos e professores com trabalhos apresentados na 6ª Mostra de Práticas 

Integradoras, desde que as inscrições individuais tenham sido realizadas no 

Magister Extensão e a participação se comprove por meio de lista de 

presença devidamente assinada.  
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8.   DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os trabalhos não inscritos, com preenchimento incompleto e que não 

atendam aos dispositivos deste Edital não poderão ser apresentados na 6ª 

Mostra de Práticas Integradoras. 

8.2.  A Comissão Organizadora fica responsável por disponibilizar o espaço e a 

estrutura para a colocação dos banners e das maquetes/protótipos, cabendo 

a cada equipe a responsabilidade pela organização de outras estruturas 

específicas para a apresentação dos trabalhos. 

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 6ª 

Mostra de Práticas Integradoras. 

 

9. CRONOGRAMA DA 6ª MOSTRA DE PRÁTICAS INTEGRADORAS 

 

 

Cristiano Vieira Montenegro 

Coordenador de Graduação 

 

 

Dario Arcanjo de Santana 
Reitor 

  

Atividade Data 

Publicação do Edital 02/10 

Inscrições das equipes  10-20/10 

Inscrições de docentes e discentes no magister extensão 10-23/10 

Divulgação dos locais de apresentação 26/10 

Apresentações:  

Área de Negócios, Arquitetura e Urbanismo; Design de 
Interiores e Direito. 

30/10 

Área de Ciências Biológicas e Saúde 31/10 

Área de Engenharias 01/11 

Avaliação on line dos trabalhos apresentados 06/11 

Divulgação dos trabalhos premiados 08/11 

Cerimonia de Entrega de Premiação 17/11 



 

 

 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
 

 

ANEXO I 

(FICHA DE INSCRIÇÃO) 
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6ª MOSTRA DE PRÁTICAS INTEGRADORAS 

MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do Docente Responsável (no caso do trabalho estar vinculado a disciplinas de práticas 
ou orientadores individuais):  

Área:   (   ) Negócios    (   ) Ciências Biológicas e Saúde   (   ) Engenharias  (   ) Arquitetura e 
Urbanismo  (  ) Design   (   ) Direito  

Curso a que se vincula: 
 

Outros professores envolvidos: 
 
 

Outras disciplinas envolvidas: 
 
 

Nome do Projeto a ser apresentado na Mostra: 
 
 

A atividade proposta vai ser apresentada em qual modalidade: 
(      ) Banner             (    ) Protótipo (Maquete/Modelagem)   (    )Banner + Protótipo         
  

Apresentação (Breve descrição da Prática e do objetivo a ser alcançado): 
 
 
 

Alunos(as) Participantes (indicar o Líder responsável pela inscrição on line) 

Nome completo do aluno(a): Matrícula: CPF 

1 -   

2 -    

3 -   

4 -   

5 -   

6-    

7-   

8-   

Estrutura a ser utilizada pela equipe para a exposição do trabalho*: 
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*OBSERVAÇÃO: A Comissão Organizadora fica responsável por disponibilizar o espaço e a estrutura 

para a colocação dos banners e das maquetes/protótipos, cabendo a cada equipe a responsabilidade 

pela organização de outras estruturas específicas (data show, computador, TV, instalações específicas) 

para a apresentação dos trabalhos. Demandas específicas em termos de instalações (elétricas, 

hidráulicas, etc.) devem ser aqui apresentadas para que a Comissão Organizadora analise a viabilidade 

da mesma. 

 

VALIDAÇÃO PELO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

 

 

 
EM ____/____/____ 
 

 
 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

VALIDAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO 

PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

DEFERIDO  INDEFERIDO   

     

JUSTIFICATIVA 
 
 
 

 
EM ____/____/____ 
 

 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

VALIDAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

     

DEFERIDO  INDEFERIDO   

 
JUSTIFICATIVA 
 
 
 

 
 
EM ____/____/____ 

 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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ANEXO II 

(MODELO PADRÃO PARA OS BANNER’S) 
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