
 

I MOSTRA DE INOVAÇÃO E METODOLOGIAS DO ENSINO JURÍDICO DA OAB-PI 

 

EDITAL 

 

A I Mostra de Inovação e Metodologias do Ensino Jurídico, faz parte dos eventos do Fórum 

Estadual de Educação Jurídica promovido pela OAB-PI, com o objetivo de refletir sobre o ensino de 

graduação em Direito, além de proporcionar a socialização de práticas pedagógicas inovadoras no 

ensino jurídico e discussões em torno da flexibilização curricular dos cursos de graduação.  

Tais iniciativas visa promover discussões sobre a formação em docência no ensino jurídico e 

propiciar questionamentos sobre os diferentes papéis dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, fomentando o protagonismo dos estudantes e assim, contribuindo para a integração 

entre ensino, pesquisa e extensão na área do Direito. 

 

Normas para submissão de trabalhos 

 

A submissão de trabalhos para a I Mostra de  Inovação e Metodologias no Ensino Jurídico da 

Comissão de Educação Jurídica da OAB-PI da estará aberta no período de 25 de novembro a 10 de 

dezembro de 2019, por meio do seguinte e-mail: esapi@oabpiaui.org.br 

 

1. Serão aceitos trabalhos nas seguintes categorias: 

 

1.1 Recursos Educacionais: Utiliza-se a definição de recurso educacional, baseada na concepção da 

Unesco, como “materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em qualquer suporte ou mídia”. Tais 

recursos podem “incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de 

pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o 

acesso ao conhecimento.” 

 

1.2 Portfólio: Entende-se o portfólio acadêmico como a constituição de trabalhos que evidenciam a 

trajetória acadêmica, a partir de reflexões do processo de aprendizagem. O objetivo desta categoria e 

proporcionar reflexões em torno da constituiçaõ da docêcia e/ou da discência universitária, bem como 

compartilhar e articular as expectativas e interesses entre docentes e discentes. 



 

  

1.3 Laboratório de Docências: Contempla   relatos   de  práticas   de  ensino  em  caráter   

experimental.  Trata-se  de experimentos  incipientes  realizados  nos  processos  de  ensino  e  

aprendizagem  na educação superior e/ou tecnológico que apresentam grande potencial inovador. 

Nesta categoria prioriza-se a iniciativa docente em experimentar novas práticas educativas.  

  

1.4 Outros: Adequam-se a esta categoria trabalhos que não contemplam os formatos definidos 

anteriormente, mas apresentam propostas relevantes para a Mostra. A comissão organizadora irá 

avaliar a pertinência ou não do trabalho submetido. Alguns possíveis formatos que podem ser 

inscritos nesta categoria: manifesto, storytelling educacional, memorial etc. 

 

2. Os trabalhos podem ser classificados em um dos eixos temáticos a seguir: 

 

2.1.  Avaliação da aprendizagem: Inovação nos processos avaliativos. Avaliação como parte do 

processo de ensino-aprendizagem. Estratégias e procedimentos de avaliação. 

2.2.  Estratégias de permanência no ensino superior e tecnológico: evasão, retenção e sucesso 

acadêmico: Estudos e análises de iniciativas político-pedagógicas em prol da permanência dos 

estudantes no ensino superior. 

2.3.  Currículo: concepções, reformulações e inovações: Concepções   epistemológicas   e   

pedagógicas   de   propostas   de   organizações   curriculares inovadoras. Formação 

complementar aberta e/ou livre. Formações transversais. Intercâmbios. Internacionalização e 

regionalização. 

2.4.  Metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem: Estratégias  inovadoras  de  ensino-

aprendizagem  para  elaboração  de  planejamento,  planos  e registros de ação pedagógica. 

2.5.  Centralidade  discente:  acolhimento,  engajamento,  autonomia  e  acompanhamento  de 

egresso: Concepções  acerca  do  papel  do  estudante  no  ensino  superior  e  tecnológico.  

Processos  e produtos com foco na participação e envolvimento do aluno na sua formação 



 

2.6.  Tecnologias digitais e inteligência artificial: Concepções   epistemológicas   e   pedagógicas   

das   tecnologias   nos   processos   de   ensino- aprendizagem  na  educação  superior  e  tecnológica.  

Análises  de  incorporação  das  tecnologias digitais nas práticas de ensino. 

2.7.  Articulação ensino, pesquisa e extensão: Projetos  de  ensino-aprendizagem  e  reflexões  

teóricas-analíticas  que  discutam  a  articulação entre as dimensões ensino, pesquisa e extensão. 

2.8.  Educação inclusiva: Inserção no ensino superior de grupos, historicamente, excluídos: 

deficiência, etnia, condição social etc. Inovação social. 

 

3. Aspectos Formais dos Trabalhos 

 

3.1 Somente serão aceitos os BANNERS que atenderem aos seguintes requisitos: 

A) Poderão participar quaisquer docentes que estejam matriculados em uma Instituição de Ensino 

Superior. 

B) Cada BANNER poderá contar com 1 (um) autor e 1 (um) coautor. Só poderá ser enviado 01 (um) 

trabalho por autor principal, não sendo possível participar de coautoria em mais de um banner; 

C) É condição de participação a inscrição prévia no evento; 

D) É obrigatória a presença de pelo menos um dos autores na data e horário da sessão de 

apresentação dos trabalhos; 

E) Cada resumo submetido deverá estar enquadrado em uma das áreas temáticas direcionadas a 

metodologias de ensino jurídico  

F) A escolha do eixo temático adequado sob qual o trabalho será submetido é de responsabilidade 

dos autores; 

G) O eixo escolhido deve ser indicado no momento da inscrição do trabalho, no corpo do email; 

 

3.1. No ato da inscrição do trabalho, o participante deverá apresentar o resumo expandido deve ser 

redigido no seguinte formato: um documento no formato word (.doc ou .docx) papel A4 com a 

seguinte formatação de margens: superior 3,5 cm, inferior 3 cm, lateral esquerda 3,5 cm, lateral 

direita 3 cm. O número máximo de páginas é 04 (quatro), contendo o nome dos autores com a 

qualificação em nota de rodapé; 

 



 

3.2. A seleção do resumo expandido será feita pela Comissão Científica do evento e a relação dos 

resumos expandidos selecionados, com tema e autores, será feita até o dia 11 de dezembro de 2019. 

 

3.3. O prazo para o envio de email com nome e contato dos autores e do resumo expandido é até às 

23:00 horas do dia 10 de dezembro de 2019, no Email: esapi@oabpiaui.org.br 

 

3.4. A avaliação dos trabalhos será feita por membros da Comissão Científica, não podendo ser 

avaliador o professor que constar como autor ou coautor do resumo expandido. 

 

3.5. Apresentação dos Trabalhos: Os trabalhos que forem selecionados terão a apresentação oral, de 

no máximo 10 minutos, durante I Mostra de Inovação e Metodologias do Ensino Jurídico, faz parte 

dos eventos do Fórum Estadual de Educação Jurídica promovido pela OAB-PI, que ocorrerá no dia 

13 de dezembro de 2019. 

3.5.1. No dia da apresentação, no mínimo um dos autores deverá apresentar o banner no horário 

estipulado pela Comissão Organizadora do Evento, previamente informado ao participante através 

do e-mail remetente da inscrição. 

3.5.2. Os apresentadores que não comparecerem com seu banner no horário estipulado, não 

concorrerão a premiação. 

3.5.3. É de responsabilidade dos autores a elaboração do banner e a apresentação do mesmo. 

 

3.6. Dimensões e Apresentação dos Banners 

Dimensão: 120 cm de altura por 90 cm de largura, com cordão preso em travessa de madeira ou 

PVC, para ser pendurado, devendo ser impresso em gráfica.   

Fonte: Arial ou Times New Roman em tamanho que permita a leitura a 1 metro de distância (no 

mínimo 60, caixa alta, negrito, para o título e subtítulos, se houver); 36, normal, para os nomes e 

dados dos autores; 45, caixa alta, negrito para títulos das seções primárias subtítulos; 40, normal, 

para o texto. 

Margem: Deverá ser definida uma margem de no mínimo 2,5 cm em torno da área de 

apresentação do pôster (banner), sendo reservada uma faixa de 5 cm a partir da margem 

superior, para colocação de título e logomarcas institucionais (OAB-PI, Identificação do Evento 



 

etc.). Em seguida, deve constar o título e subtítulo (se houver) do artigo/monografia, o(s) 

nome(s) do(s) autor (es) e orientador, conforme as informações que constam no trabalho.   

Tipo de Papel: Os pôsteres (banners) deverão, preferencialmente, ser feitos com papel firme, de 

boa gramatura, podendo ser fosco ou glossy, em lona ou similar.  

 Cor do Papel: A cor do plano de fundo dos pôsteres (banners) será de livre escolha dos autores, 

mas é recomendável a utilização de cores suaves para o fundo visto que cores intensas tornam a 

leitura cansativa. 

 Itens  de identificação - Centralizados na parte superior do banner:  

- Título do trabalho (centralizado); 

 - Autor(es): nome do(s) autores(s) (centralizado); 

Elementos estéticos 

- O corpo do banner  poderá ser alterado de acordo com a necessidade do trabalho desenvolvido, 

sendo necessário respeitar o tipo e o tamanho mínimo de fonte. 

- Podem ser utilizados gráficos, tabelas, fotos e esquemas. 

- Utilizar a criatividade para apresentá-lo de forma atraente e comunicativa, mantendo o rigor 

científico.  

- Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

apreendidas e utilizar todos recursos disponíveis para o banner despertar o interesse do público.  

- Evitar abreviações. 

- Organizar as ilustrações e textos em seções dispostas verticalmente. Seções dispostas 

horizontalmente podem confundir o leitor e dificultam a leitura. Numerar as seções para melhor 

orientar a leitura.   

- Usar recursos gráficos, como setas ligando partes do pôster (banner), fundos de cores 

diferentes, separando partes relacionadas entre si, texto com letras de tamanhos diferentes, 

indicando a importância de cada parte. 

 

4. Critérios  de Avaliação 

4.1 A avaliação dos trabalhos será feita conforme critérios abaixo. 

Apresentação Oral Valor 
Nota 

 

 Desempenho (voz, gestos, movimentação)  
 

10 
 



 

 

 Linguagem (clareza, fluência do assunto)  
 

10 
 

 

 Domínio do conteúdo  
 

10 
 

 

 Objetividade (apresentação sucinta e objetiva do conteúdo)  
 

10 
 

Apresentação Pôster  

Relevância do tema proposto – Apresentou a contribuição científica? 10 
 

Originalidade, Inovação, e criatividade - O tema proposto é pertinente e 

atual? 

10 
 

Estética: qualidade visual do pôster; 10 
 

O pôster é auto-explicativo? Lendo-o, se tem a compreensão do da 

proposta de conteúdo metodológico e dos resultados 

alcançados/esperados? 

10 
 

O Contéudo está adequada à temática proposta? Trata-se de metodologia 

afeita ao ensino jurídico? 

10 
 

Ortografia e observância das normas da ABNT 10 
 

TOTAL 100 
 

 

 

4.2. Será considerado o melhor trabalho o que atingir a maior nota. Caso haja empate, será 

considerado o melhor trabalho aquele que tirar a maior pontuação em “relevância do tema” e 

“Originalidade, Inovação, e criatividade” 

 
 
5. Certificados: Os certificados de apresentação serão emitidos apenas aos autores que socializarem 

seus respectivos trabalhos e assinarem lista de presença disponibilizada pela comissão organizadora. 

 
 
6. Normas Éticas 

 
6.1  Estão  isentos  de  Comitê  de  Ética  os  trabalhos  desenvolvidos  em  sala  de  aula  ou  como 

resultantes  de  atividades  didáticas.  Para  tanto,  deve-se  respeitar  os  princípios  que  regem  a 

pesquisa científica com seres humanos e devem citar essas informações em nota de rodapé na página  

de  introdução  do  trabalho.   



 

 
6.2 Caso o trabalho contenha imagens de terceiros, faz-se necessária a autorização de uso de 

imagens. Tal documento deve ser postado no sistema de submissão de trabalho, como arquivo 

suplementar. É vedada a exibição de imagens de crianças. 

 
6.3  A Comissão organizadora do evento  adota o respeito aos aspectos éticos da pesquisa científica 

como um dos critérios de seleção dos trabalhos. Quando oportuno, pode solicitar novas informações 

e adequações nos trabalhos quanto aos aspectos éticos. 

 
 
7. Disposições Finais 

 
 
7.1 O(s) autor(es) concorda(m) com todas as regras do evento explicitadas nas orientações gerais 

deste documento e autoriza(m) eventuais publicações do(s) trabalho(s), sendo responsável(is) pelo 

conteúdo apresentado. 

7.2 A submissão do trabalho e sua posterior apresentação implicam em aceitação integral dos termos 

deste edital. 

7.3 Não será aceita a apresentação de trabalhos por terceiros. 

7.4 Eventuais dúvidas ou lacunas serão esclarecidas pela comissão organizadora do evento pelo e-

mail esapi@oabpiaui.org.br  
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