
 

 EDITAL Nº 055/2018 

REGULAMENTA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE TRABALHOS ESCRITOS PARA 

COMUM ICAÇÃO ORAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO I SEMINÁRIO 

MUNICIPAL TRAJETÓRIAS DE SUCESSO NA SALA DE AULA - 2ª EDIÇÃO 

 

1- APRESENTAÇÃO 

 

1.1 O I Seminário Municipal Trajetórias de Sucesso na Sala de Aula - 2ª Edição - constitui-se 

uma ação de valorização da prática docente, visando oportunizar aos professores de 6º a 9º ano de 

Língua Portuguesa e de Matemática e coordenadores pedagógicos a divulgarem práticas exitosas 

realizadas nas escolas municipais de Fortaleza.  

 

2- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

2.1 A Secretaria Municipal da Educação, por intermédio da Coordenadoria do Ensino 

Fundamental, torna público o presente Edital, que regulamenta o processo de seleção de trabalhos 

para apresentação oral no I Seminário Municipal Trajetórias de Sucesso na Sala de Aula - 2ª 

Edição. 

 

Data para submissão dos trabalhos: 1º a 12  de novembro de 2018. 

3- SUBMISSÃO DOS TRABALHOS PARA COMUNICAÇÃO ORAL 

 

3.1 Poderão submeter trabalhos para comunicação oral professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática lotados nos anos finais do Ensino Fundamental e coordenadores pedagógicos da 

Rede Municipal de Fortaleza. 

3.2 Será permitida a cada proponente a submissão de 1 (um) único trabalho em consonância com 

a proposição do Seminário.  

3.3 O candidato deverá realizar a submissão do trabalho, exclusivamente, pelo e-mail 

trajetoriasdesucesso@sme.fortaleza.ce.gov.br do I Seminário Municipal Trajetórias de 

Sucesso na Sala de Aula - 2ª Edição, enviando anexo o relato da experiência exitosa a ser 

apresentado, conforme orientação no item 5.2.  

3.4 A Coordenadoria do Ensino Fundamental não se responsabilizará por solicitações de 

submissão de trabalhos via quaisquer outros meios e, em hipótese alguma, se responsabilizará por 

inscrições incompletas ou não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, falhas 

de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

3.5 Os professores que submeteram seus trabalhos no I Seminário Municipal Trajetórias de 

Sucesso na Sala de Aula - 2ª Edição para análise deverão aguardar a relação de trabalhos 

selecionados que será divulgada no site da SME: www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br, no dia 14 

de novembro. 

 

3.6 Os professores que tiverem seus trabalhos selecionados deverão comparecer no dia destinado 

ao encontro formativo de professores ano/série/disciplina em que atua para apresentar o trabalho, 

a saber:  

Anos finais do Ensino Fundamental 

▪ Professores de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano): 3 de dezembro (13h às 17h); 

▪ Professores de Matemática (6º ao 9º ano): 4 de dezembro (13h às 17h); 

▪ Coordenadores Pedagógicos: 5 de dezembro (13h às 17h); 

 

 

http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/


 

 

4- AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS ESCRITOS SUBMETIDOS  

 

4.1 Os trabalhos escritos submetidos consistem no relato de experiências exitosas vivenciadas 

que se enquadram na: 

▪ Categoria 1- ANOS FINAIS (6º ao 9º ano): trabalhos nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

de Matemática. 

▪ Categoria 2 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS: trabalhos referentes a projetos 

desenvolvidos na escola. 

 

Os relatos encaminhados deverão conter entre 4 (mínimo) e 6 (máximo) páginas, com a seguinte 

estrutura: a) título do relato; b) identificação (nome do autor, e-mail, contato da escola, ano/série 

de atuação); c) introdução contendo justificativa, objetivos e marco teórico; d) metodologia 

contendo descrição do contexto e dos procedimentos realizados; e) considerações sobre os 

resultados observados e; f) referências.  

 

4.2 Será permitido inserir gravuras e imagens no corpo do relato, sendo critério de avaliação a 

pertinência temática entre a imagem apresentada e o texto.  

4.3 Os critérios de seleção utilizados pela Coordenadoria de Ensino Fundamental serão: a) 

adequação da proposta ao Seminário; b) originalidade; c) qualidade técnica do trabalho; d) 

atendimento à norma padrão da Língua Portuguesa; e) relevância do trabalho para a 

aprendizagem dos alunos; e f) evidências de resultados. 

4.4 Serão vedados trabalhos que: a) atentem contra qualquer lei ou norma jurídica vigente; b) 

violem os direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual e; c) evidenciem 

discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza.  

4.5 A Coordenadoria do Ensino Fundamental selecionará 54 (cinquenta e quatro) trabalhos. Serão 

apresentados 9 (nove) trabalhos em cada dia de encontro, conforme cronograma supracitado. 

 

5- APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS SELECIONADOS PARA COMUNICAÇÃO 

ORAL 

 

5.1 Os trabalhos selecionados serão apresentados no evento conforme o dia destinado ao 

ano/série/disciplina para o qual foram submetidos, conforme item 3.6. 

5.2 Cada participante contará com 15 minutos para a apresentação no evento.  

5.3 A organização do evento disponibilizará equipamentos de projeção de slides e vídeos 

(notebook, projetor e caixa de som).  

5.4 Os selecionados para apresentação de trabalho serão comunicados por telefone, e-mail e/ou 

pessoalmente pelo técnico do Distrito de Educação em até 5 (cinco) dias antes do evento.  

 

6- DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

6.1 A submissão de trabalhos pelo candidato implicará a aceitação das normas para este processo 

seletivo contidas no presente edital.  

6.2 A programação do evento será previamente publicada na página oficial da Secretaria 

Municipal da Educação: intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br. 

 

Fortaleza, 31 de outubro de 2018. 

 

Jefferson de Queiroz Maia 

Secretário Adjunto Municipal da Educação 


