
 

VIII CONINFA – CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA FASETE 

TEMA: Desafios da Contemporaneidade: Educação, Ambiente e Sociedade 

Regulamento para a elaboração e submissão de minicurso ou oficina a ser 

apresentado (a) no VIII CONINFA 

 

Artigo 1º Da modalidade do minicurso/oficina. 

1.1 Deve dialogar ou refletir a proposta teórica do VIII CONINFA: Desafios da 

Contemporaneidade: Educação, Ambiente e Sociedade. 

1.2 Para fins de inscrições, bastará o envio da proposta do minicurso/oficina a ser apresentado 

(a) no VIII CONINFA. Deve, portanto, preencher a ficha modelo. 

1.3 Cada candidato (a) só deverá inscrever uma proposta, uma vez que os minicursos ocorrerão 

simultaneamente. 

1.4 Na hipótese da (o) oficina, minicurso ser proposto (a) em dupla, os proponentes devem 

preencher a inscrição separadamente. 

1.5 Cabe ao colegiado de cada curso avaliar as inscrições de seus respectivos acadêmicos e/ou 

egressos 

Artigo 2º - Do público alvo  

2.1 Cada oficina/minicurso poderá ser proposto (a) para um público diverso: estudantes, 

professores e sociedade civil. 

Artigo 3º - Da inscrição e prazos: 

3.1 A inscrição e submissão deverão ser realizadas a partir do dia 29/03/2019 até 30/05/2019; 

3.2 O autor/autores devêm preencher a ficha de inscrição que deve ser entregue na secretaria 

da coordenação do curso de Letras ou na Coordenação de Desenvolvimento Acadêmico e 

Profissional-CDAP; 

3.3 Também serão aceitas inscrições por e-mail, enviados para coninfa@fasete.edu.br, com 

assunto: Minicurso/Oficina 8º CONINFA: Nome do autor; 

3.3 A inscrição do autor/autores no VIII CONINFA será confirmada posteriormente.  

Artigo 4º - Da avaliação da proposta 

Aspectos relevantes: 

a) Aderência da temática à proposta teórica do evento; 

b) Adequação ao título; 

c) Relevância, Criatividade ou inovação da proposta. 
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d) Clareza dos objetivos; 

e) Metodologia utilizada; 

f) Construção para a área a que se destina. 

 

Artigo 5º - Da realização do minicurso: 

5.1 O minicurso será realizado no dia 22/10/2019, iniciando, impreterivelmente, às 19:00 horas, 

com término às 22:00 horas. 

5.2 Para ocorrer o minicurso faz-se necessário o mínimo de 15 (quinze) candidatos inscritos. 

Artigo 6º - Definições Finais 

6.1  As situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela Comissão. 

 

 

 

Paulo Afonso, 29 de março de 2019 

Comissão Organizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII CONINFA – Congresso Interdisciplinar da FASETE 

FICHA DE SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

Título do Trabalho: __________________________________________________________________ 

Modalidade: □ Estudante   □ Profissional  

Tipo: □ Minicurso      □ Oficina 

Nome do(a) autor(a): _________________________________________________________________ 

Número do CPF: _______________________________ fone:_________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Vínculo institucional (nome e sigla): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Professor(a) orientador(a) (se for o caso):  ________________________________________________ 

Breve resumo do trabalho: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Recursos materiais (além de data-show):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

Paulo Afonso, 29 de março de 2019 

Comissão Organizadora do VIII CONINFA 

 


