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NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA (CASES) 

 
Os Relatos de Experiência supõem escrita, descrição e reflexão acerca de uma 

experiência relacionada aos temas centrais do evento, indicando o que esta representou 

para os sujeitos envolvidos. 

Cada proposta deverá ser encaminhada para dois Temas. Uma vez encaminhada, não 

será permitida a substituição de Tema. Cada autor poderá enviar até duas propostas de relato 

de experiência. 

Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá a 

oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação oral.  

 

O trabalho deverá ter no mínimo 10.000 e no máximo 15.000 caracteres com 

espaço, incluindo: 

  

1 – Resumo 

2 - Título;  

3 - Nome do/a autor/a e coautores (até 4 coautores);  

4 - Dados relativos à sua maior titulação; 

5 - Instituição de origem;  

6 - E-mail(s) para contato;  

7 - Texto do trabalho;  

8 - Referências Bibliográficas (somente incluir as referências citadas ao longo do 

texto) 

           

Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os demais 

elementos não contarão). Para relatos de experiência, não será necessária a apresentação de 

referencial bibliográfico, entretanto, se o autor fizer citação ao longo do texto, o mesmo 

deverá incluir em seu trabalho as referências. 

  

O texto deverá ser redigido conforme as especificações da ABNT: 
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• Fonte: Times New Roman tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de 3 

linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10. 

• Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta orientação não se aplica 

às expressões latinas apud e et al. 

• Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm 

• Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas.  

 

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade 

linguística e verificando as normas de formatação, você deverá salvar dois arquivos para 

submissão em nosso sistema, conforme especificações abaixo. 

 

a. TRABALHO NÃO IDENTIFICADO 

i. Formato/extensão PDF (Adobe); 

ii. Nome padronizado como: IIISNESEB_RE_título do trabalho (Exemplo: 

IISNESEB_RE_Empreendedorismo Enactus).  

iii. Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o 

evento SEM O NOME DOS AUTORES, para avaliação imparcial. 

 

b. TRABALHO IDENTIFICADO 

i. Formato/extensão Word (Office); 

ii. Nome padronizado como: IIISNESEB_RE_nome do primeiro/a 

autor/a (Exemplo: IISNESEB_RE_AmandaSilva). Esse arquivo deverá ser 

submetido na plataforma de inscrição para o evento COM O NOME DOS 

AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso de aprovados pela 

banca avaliadora. 

iii.  

 

 

 

 

 



 
 

III SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

DESAFIOS ENFRENTADOS DISCINTES DA UNIVERSODADE ESTADUAL VALE 

DO ACARAU NO PROJETO DE EXTENSÃO PREVEST 

 

Andrezza Santos Mourão1; Leonardo Flamell Melo Júlio2; Francisco José Freire de Andrade3. 

 

Resumo 

O presente trabalho relata a experiência de dois graduandos em engenharia civil desafiados a 

participar de um projeto de extensão, Cursinho Pré-Vestibular (Prevest), fomentado pela 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) em parceria com a Organização Educacional 

Farias Brito. Os acadêmicos extensionistas envolvidos na pesquisa ministraram a disciplina de 

física, área de afinidade com o curso em questão, onde mediante experiências práticas 

adquiridas na Universidade, repassam seus conhecimentos para estudantes de baixa renda da 

cidade de Sobral e circunvizinhas, proporcionando a estes alunos, através do ensino, o seu 

ingresso a Universidade. Logo, os facilitadores puderam adquirir experiências significativas 

para o crescimento das habilidades de ensino, com ênfase à docência. 

 

Palavras-chave: Ensino; Extensão; Lecionar; Desafios.  

 

Abstract 

 

The present work tells the experience of two graduate in civil engineering challenged to 

participate in an extension project, Cursinho Pré-Vestibular (Prevest), fomented by the 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) in partnership with the Organização 

Educacional Farias Brito. The academics extensionistas involved in the research supplied 

physics discipline, likeness area with the course in subject, where by acquired practical 

experiences in the University, they review their knowledge for students of low income of the 

city of Sobral and adjacent, providing to these students, through the teaching, your entrance to 

University. Therefore, the facilitators could acquire significant experiences for the growth of 

the teaching abilities, with emphasis to the teaching. 

 

Palavras-chave: Teaching; Extension; Teach; Challenges. 

 

 

 

 

                                            
1 Graduanda em Engenharia Civil, Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 

(andrezzasamourão@gmail.com).   
2 Graduando em Engenharia Civil, Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 

(flamellm7@yahoo.com.br). 
3  Professor orientador do curso de Pedagogia, Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 

(freire_andrade@yahoo.com.br). 
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INTRODUÇÃO 

A prática de lecionar sempre foi almejada por muitos discentes que veem seu futuro 

como professores, mestres e doutores; profissionais estes que têm o intuito de contribuir para 

a educação de milhares de pessoas. Não é uma regra específica, mas diante de uma nova 

experiência o ser humano sente-se ansioso e temeroso diante de nova situação para a qual não 

se encontra preparado, desse modo, estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú – 

UVA, de variados cursos, se destacam por participarem de um projeto de extensão, intitulado 

Cursinho Pré-Vestibular (Prevest), fomentado pela própria Universidade em convenio com a 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP e 

parceria com a Organização Educacional Farias Brito.  

A presente pesquisa busca expor um relato de experiência, descritivo e com uma 

abordagem de vivência de dois acadêmicos extensionistas do curso de Engenharia Civil da 

UVA, enfatizando a experiência de ensino adquirido pelos mesmos, bem como as 

interpelações das experiências em sala de aula e a abordagem os desafios enfrentados pelos 

estudantes envolvidos no projeto. 

O projeto de extensão visa o incentivo à docência, onde mediante experiências 

práticas, os universitários da UVA participante das atividades do Prevest, repassam seus 

conhecimentos adquiridos na Universidade para estudantes de baixa renda se preparem 

gratuitamente para os vestibulares tradicionais do Estado, bem como para o Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). O público engloba a cidade de Sobral e regiões circunvizinhas, 

sendo as aulas ministradas na própria Universidade com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão 

da UVA – PROEX. 

Os estudantes extensionistas envolvidos na pesquisa ministram a disciplina de física, 

área das exatas que tem afinidade com o curso em questão, os quais, juntamente com os 

facilitadores das outras disciplinas, desenvolvem o projeto Prevest através de atividades que 

englobam aulas teóricas e práticas, com listas de exercícios feitos em sala de aula e simulados 

com questões de vestibulares anteriores, com ênfase para o vestibular tradicional da 

Universidade. 

As atividades práticas desenvolvidas no projeto tiveram o auxílio do software 

SIMULAVest para a aplicação dos simulados, o software foi desenvolvido por alunos do 



 
 

III SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

curso de Ciências da Computação da UVA, e simula de forma equivalente ao sistema do 

vestibular da UVA, garantindo aos alunos experiências semelhantes para com o vestibular 

almejado e proporcionando o crescimento na habilidade com os concursos.  

Desse modo, é perceptível que o projeto Prevest proporciona aos estudantes 

envolvidos crescimento mútuo, desde facilitadores aos futuros universitários. Vale ressaltar 

que as experiências concedidas aos universitários extensionistas do presente estudo pela 

participação e o desafio em lecionar, proporcionaram crescimento no âmbito educacional, 

com ênfase para a docência. Além de habilidades que não poderiam ser vivenciadas sem a 

participação no projeto de extensão.   

 

 

OBJETIVO GERAL  

 

A pesquisa objetiva expor as habilidades adquiridas, bem como as vivências de 

acadêmicos extensionistas envolvidos em um projeto de extensão, cursinho preparatório 

(Prevest), que teve duração de 8 meses do ano de 2017, os alunos facilitadores foram 

desafiados a lecionar a disciplina de física, através de aulas teóricas e prática, com lista de 

exercícios e simulados.  Ao repassar os conhecimentos é perceptível o aprendizado e 

crescimento mútuo, as afinidades em repassar os conhecimentos prévio de uma vida 

acadêmica aos estudantes de baixa renda da cidade de Sobral e circunvizinhas, e proporcionar 

aos estes alunos, através do ensino, o seu ingresso a Universidade, e indiretamente 

contribuindo para o desenvolvimento social, econômico desses jovens e seus familiares, são 

experiências vivenciadas que não seriam possíveis sem a participação de alunos do cursos de 

graduação com titulação bacharel.  

 

PROJETO PREVEST 

  

O Projeto de Extensão, Prevest, é um cursinho preparatório coordenado pela Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) na Universidade Estadual Vale do Acaraú, e tem 

como objetivo preparar, gratuitamente, alunos e ex-alunos do Ensino Médio de escolas 

públicas de Sobral e cidades circunvizinhas da região Norte do Ceará. Os recursos são 

destinados para o público alvo, pois são alunos que não dispõem de recursos financeiros para 
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frequentar cursos preparatórios para concursos vestibulares e para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) nas escolas e instituições particulares. 

São ofertadas 120 vagas, com outras 80 vagas em Cadastro Reserva para casos de 

desistência ou desligamento de candidatos selecionados, e a seleção dos alunos é feita 

mediante a o lançamento do Edital, que ocorre anualmente.  

As aulas são ministradas de segunda a sexta no Centro de Ciências da Saúde (CCS), 

no campus do Derby, da própria Universidade, no horário das 17h20min às 21h50min.  

O Cursinho PREVEST/UVA conta com a parceria da Organização Educacional Farias 

Brito, na qual fomenta o projeto com a adoção do material didático desenvolvido pelo próprio 

Colégio Sobralense Farias Brito, que é localizado na cidade de Sobral.  

As aulas serão ministradas por estudantes de graduação da UVA, que atuarão como 

facilitadores, a partir da proposta pedagógica, fundamentada no material didático utilizado.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Tendo como objetivo o desenvolvimento e a validação das vivências para com o 

projeto de extensão, os autores buscaram relacionar com os demais discentes envolvidos, os 

quais foram facilitadores das demais disciplinas, como Biologia, Química, Matemática, 

Geografia, História, Inglês, Português e Literatura, Através de reuniões periódicas os 

facilitadores envolvidos davam feedback nos quais cada um pontuava as dificuldades, os 

desafios, as necessidades e os sucessos. Essa multidisciplinaridade proporcionou relatar as 

experiências e expressar as habilidades que a participação no projeto proporcionou, nos 8 

meses.   

 

REFLEXÃO DA VIVÊNCIA NA DOCÊNCIA  

 

As habilidades de ensino são adquiridas com a prática e o crescimento mútuo do 

docente para com o discente.  O conhecimento teórico do professor quando repassado aos 

alunos que tem o conhecimento prévio sobre determinado assunto é visível a interação do 

aprendizado de ambos.  
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Como afirma Paulo Freire, não existe docência sem discência, visto que a experiência 

do ensino leva a prática de lecionar o crescimento do educador ao respeitar os limites dos 

estudantes, ao propor ideias e saberes que possam ser justos e proporcionar crescimento 

pessoal e profissional envolvido do o ensino, além de melhorar e auxiliar nas políticas 

públicas voltadas à docência.  

A utilização do software SIMULAVest na elaboração dos simulados mostrou a 

tecnologia e a inovação interligadas ao ensino, pois com a ferramenta otimiza o tempo dos 

docentes e dos discente na elaboração e resolução de provas anteriores, respectivamente.  

Pois, muitos vestibulandos têm seu rendimento de estudos prejudicado pela má 

organização do tempo, bem como no grande esforço para seleção de materiais com questões 

de provas anteriores para a realização de simulados, e a inclusão de uma plataforma que 

simula simulados e proporciona e garante a familiaridade com o estilo dos vestibulares 

almejados pelos estudantes, além de facilitar o ensino e analise dos resultados dos 

facilitadores com o desenvolvimento dos alunos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das atividades desenvolvidas pelos dois acadêmicos do curso Engenharia Civil 

junto ao projeto Prevest ressalta a interdisciplinaridade no âmbito profissional e educacional, 

pois discentes de graduação bacharel quando desafiados puderam complementar a formação 

unindo-a licenciatura, e dessa forma desenvolvendo habilidades que lhes contribuíram de 

maneira significativa para formação acadêmica, pessoal e profissional.  

Vale ressaltar que o projeto de extensão garante aos discentes envolvidos o 

crescimento e desenvolvimento das habilidades de ensino, com ênfase à docência, além de 

proporcionar afinidades e despertar a vontade de lecionar e ajudar os estudantes na conquista 

de seu espaço no meio acadêmico e posteriormente profissional. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 



 
 

III SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 2002. 


