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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

O Encontro de Iniciação à Docência - ENID será realizado no período compreendido entre 05 e 
09 de novembro de 2020. Disponibilizamos aqui as normas de apresentação dos vídeos para os 
programas de monitoria presencial 2019.2, monitoria para o ensino remoto e PET. 

1. DA ELABORAÇÃO DOS VÍDEOS 

Este vídeo tem a finalidade de apresentar o seu relato de experiência submetido ao Enid 2020 
de uma forma mais dinâmica tendo oportunidade de socializar saberes e experiências 
vivenciados durante o período de atuação, e ficará disponível para o público em geral no canal 
do Youtube (https://youtube.com/channel/UCaaCNY7t8ryuO1Ja8xQQ64w).  

Pontos para nortear a elaboração do vídeo: 

- A duração deve ser de 3 (três) a 5 (cinco) minutos e o tamanho não deverá ultrapassar 5 MB. 

- A apresentação do relato de experiência poderá seguir o modelo (power point) 
disponibilizado pela organização do Enid em seu site 
(http://www.prg.ufpb.br/prg/programas/enid).  

- Ao iniciar a apresentação informar: 

(a) o programa (monitoria presencial 2019.2, monitoria remota 2020.1 e PET), curso, campus, 

(b) título do relato de experiência,  

(c) nome do(s) estudante(s) autor(es) e o nome do docente orientador e/ou colaborador; 

(d) Introdução (com contextualização e objetivos), descrição das ações desenvolvidas e das 
metodologias adotadas, reflexões sobre a experiência vivenciada, considerações finais, 
referências, agradecimentos gerais. 

(e) O vídeo produzido deve ser criação do(s) autor(es) e não deve se resumir à leitura do relato 
de experiência. Assim, o autor poderá colocar em sua apresentação fotos, tabelas, gráficos, 
animações, etc.  

- Deverão ser observados os preceitos éticos e jurídicos referentes ao uso de imagem de 
terceiros e ao uso de trechos de obras protegidas por direito autorais. 

https://youtube.com/channel/UCaaCNY7t8ryuO1Ja8xQQ64w
http://openwebmail.org/


- Não será permitido o uso de conteúdo violento, discriminatório, pornográfico ou que viole 
direitos e/ou propriedade intelectual de terceiros ou que viole a lei. 

- Os vídeos serão disponibilizados para o público do Enid e para a comunidade de maneira 
geral através do Youtube. 

DO ENVIO DOS VÍDEOS 

Os vídeos devem ser enviados para o e-mail enid2020ufpb@gmail.com, durante o período de 
23/10/2020 a 02/11/2020, e deverão estar nomeados da seguinte forma: Programa* (MP, MR 
ou PET) - nº da submissão no sigeventos - título do trabalho (o mesmo do sigeventos). 

* MP - Monitoria Presencial 2019.2; MR - monitoria para o Ensino Remoto; PET – Programa de 
Educação Tutorial. 

Ao enviar o vídeo para o e-mail, o responsável pelo envio receberá a confirmação do 
recebimento juntamente com o link do Youtube, no qual o vídeo estará disponível. O 
recebimento dessa confirmação obedecerá a ordem de chegada dos vídeos no e-mail. Os 
vídeos enviados após a data limite 02/11/2020 não serão aceitos. Professores orientadores e 
alunos autores serão corresponsáveis pela divulgação do vídeo após confirmação e 
recebimento do link. 

Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar toda a programação do Enid 2020! 
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