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ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

CHAMADA PÚBLICA  Nº 01/2019/PROEN/REI/IFTO, de 01 de novembro de 2019

I - DADOS DO(A) PROPONENTE

Nome completo do(a)
Coordenador(a):

É considerado "coordenador"(a), o(a) servidor(a) que submete
a proposta

Unidade
(campus/reitoria):

Cargo: Matrícula
Siape:

E-mail ins:tucional
do(a) Coordenador(a)

Contato
telefônico:

II - EQUIPE ENVOLVIDA - Exceto do(a) Coordenador(a) e o quan:ta:vo é ilimitado *

Nome completo:

Matrícula:

Unidade:

E-mail ins:tucional:

* Inserir uma tabela para cada membro da equipe

III - DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO/PRÁTICA PEDAGÓGICA EXITOSA

Título:

Introdução (até 500 palavras, sem espaços em branco):

A  introdução  deve  conter  uma  breve  contextualização,  explicitando  os  obje�vos  da
proposta,  o  público  alvo,  o  quan�ta�vo  de  par�cipantes,  duração  da  a�vidade  e  o
período de execução.

Jus:fica:va (até 500 palavras, sem espaços em branco):
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A jus�fica�va consiste na apresentação, de forma clara, obje�va e detalhada, das razões
de  ordem  teórica  e/ou  prá�ca  que  jus�ficaram  a  realização  do  projeto/prá�ca
pedagógica,  que  resultou  em  êxito.  Deverá  ser  abordada  a  relevância  do  problema
inves�gado,  os  mo�vos  que  jus�ficaram  a  realização  do  trabalho  e  as  contribuições
geradas

Desenvolvimento (até 1500 palavras, sem espaços em branco):

Fazer  um  relato  sobre  a  operacionalização  do  projeto/prá�ca  pedagógica  exitosa.
Descrever as etapas, a metodologia, os recursos e prestar toda a informação referente a
sua execução.

Avaliação (até 500 palavras, sem espaços em branco):

Explicitar os critérios de avaliação adotados, os instrumentos, ressaltando os aspectos
posi�vos, nega�vos, desafios enfrentados e as soluções encontradas.

Resultados alcançados (até 1000 palavras, sem espaços em branco):

Descrever os resultados alcançados pela a�vidade no curto e médio prazo (bene9cios à
integração de conhecimentos, aos envolvidos, à comunidade interna, etc.).

Referências (somente se houver fontes citadas no texto):

Apresentar a lista de referências u�lizadas, caso tenha havido citação ao longo do texto.

______________de____ ______ de 2019.

Documento assinado eletronicamente por  Nayara Dias  Pajeu Nascimento,  Pró-
Reitora,  em  01/11/2019,  às  14:10,  conforme  horário  oficial  de  Brasília,  com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site hIp://sei.iJo.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0833750 e o código
CRC AB667C4E.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor

Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.iJo.edu.br — reitoria@iJo.edu.br

Referência: Processo nº 23235.027208/2019-36 SEI nº 0833750
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