
EDITAL - CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS DOCENTES: SELEÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE PRÁTICAS 
INOVADORAS PARA O REGIME LETIVO REMOTO 

  

A Reitoria do Centro Universitário do Norte, por meio da Diretoria Acadêmica, torna público o 
edital 002/2020 do Concurso de boas práticas docentes: seleção e disseminação de práticas 
inovadoras para o regime letivo remoto para Professores vinculados aos cursos de graduação 
deste centro universitário, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e aprimoramento 
das aulas neste regime. 
 

1. OBJETIVOS 
 Fomentar o aprimoramento das estratégias utilizadas para as aulas no Regime Letivo 

Remoto; 
 Contribuir para a qualificação dos docentes;  
 Estimular o compartilhamento de experiências exitosas; 
 Apoiar os professores no desafio de se reinventar nas aulas em regime letivo remoto; 
 Motivar e reconhecer o engajamento de professores neste momento disruptivo; 
 Premiar os professores que apresentarem as práticas mais disruptivas, inovadoras 

durante as aulas no Regime Letivo Remoto; 
 

2. DAS CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO 
 
2.1. O presente edital contempla todos os docentes da Uninorte e serão selecionados e 

premiados em categoria única os professores que desenvolvam boas práticas no 
trabalho com os alunos durante o Regime Letivo Remoto visando o fortalecimento, o 
incentivo, a promoção, a motivação, o engajamento e o aprimoramento das aulas neste 
modelo. 

 
2.2.  Por meio de análise de relato de experiência inovadora no regime letivo remoto, serão 

selecionados e premiados três docentes por Escola (Humanas, Exatas, Direito e Saúde), 
os critérios de seleção são apresentados nos itens 5 e 6;   

  

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1.  Poderão se inscrever para o presente Edital professores Uninorte; 
3.2. As inscrições deverão ser encaminhadas a Comissão Organizadora, por meio digital no 

e-mail: mariza.souza@uninorte.com.br de acordo com o cronograma apresentado no 
item 8; 

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado no cronograma deste edital. 
3.4. Será permitida a apresentação de até três relatos de experiência por professor; 
3.5. Caso o professor opte por apresentar mais de um relato de experiência ele poderá ter 

apenas um projeto premiado; 
 
4.  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

O Docente Candidato deverá apresentar, para o a seleção uma via dos documentos abaixo 
relacionados: 

4.1. Cópia impressa e assinada do relato de experiência (Anexo I); 



4.2. Fotos, vídeos ou outras mídias que evidenciem a boa prática descrita no relato de 
experiência; 

 
5. Da seleção:  
 

5.1. A Comissão Avaliadora julgará os relatos de experiência de acordo com os seguintes 
critérios: 

 
a) Envio de todas as informações solicitadas no Edital; 
b) Clareza e assertividade na exposição das informações; 
c) Grau de Inovação apresentado pelo relato de experiência; 
d) Impacto gerado na qualidade das aulas e engajamento dos alunos; 

  

6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 
 

6.1. No Relato de Experiência (Anexo I) deverão constar fotos, vídeos e/ou materiais que 
comprovem e facilitem a compreensão do relato; 

6.2.  A ETAPA 1 corresponderá à análise formal das inscrições, o respeito aos prazos, bem 
como o atendimento aos critérios mínimos de validade das inscrições apresentados no 
Item 4;  

6.3.  A ETAPA 2, de responsabilidade da Comissão Avaliadora, corresponderá à análise de 
mérito do conteúdo dos projetos, desde que habilitados na ETAPA 1 onde serão 
elencados os três melhores professores por escola; 
 

Obs. 1: A comissão avaliadora será composta por três membros são eles: 1) Diretora 
Acadêmica, 2) Diretor de Escola da respectiva escola onde o professor vinculou sua proposta, 
3) Consultor Ad Hoc. 
 
7. DA PREMIAÇÃO 
 

7.1. A premiação terá caráter educativo e cultural, consistindo na concessão de certificado 
aos 12 selecionados (os três primeiros colocados de cada Escola), que será concedido 
durante a IV Roda de Mestres a ser realizada em junho. Adicionalmente, será feito um 
convite para apresentação dos relatos dos primeiros colocados de cada Escola como 
parte da programação da III Roda de Mestres que será realizada no mês de Junho. 

7.2. Adicionalmente, será concedido ao primeiro colocado de cada Escola voucher para 
aquisição de livros no valor de R$ 100,00;  

7.3. A relação de relatos inscritos e vencedores será publicamente anunciada no dia 
da cerimônia de entrega dos certificados e prêmios no dia 16/05/2020 durante o 
evento III Roda de Mestres. 
 

8. CRONOGRAMA 
Data Atividade 

28/04/2020 Lançamento do Edital 

30/05/2020 Data limite para envio dos relatos de experiência 

17/06/2020 Divulgação do resultado  

20/06/2020 Premiação e certificação dos relatos selecionados  



  

ANEXO I - Roteiro para a elaboração do Relato de Experiência 
1. Identificação 
Nome do Docente: 
Escola: 
Curso: 
Disciplina(s) ministrada(s): 
2. Apresentação: O que é a boa prática que o docente deseja apresentar (Apresente de forma 
detalhada a boa prática, incluindo as informações pertinentes à sua concepção e realização, tais 
como: data de início, quanto tempo durou, como foi feito, quais ferramentas foram utilizadas, 
qual a sua percepção no que diz respeito a visão do aluno; ) 
3. Justificativa (qual a oportunidade de melhoria levou o docente a pensar nesta solução (boa 
prática) 
4. Metodologia (como a boa prática vem sendo desenvolvida – o “passo a passo”) 
6. Resultados: (como esta boa prática influenciou no aprimoramento da aula e no engajamento 
dos alunos); 
8. Descrever as dificuldades encontradas (se houver): 
9. Outras informações que achar pertinente. (anexos como fotos, relatos de alunos referente ao 
impacto positivo da boa prática em sua vida acadêmica. etc.) 
* Procure destacar os itens avaliados conforme item 5 do Edital. 
 

 

 
Fabiane Ferreira de Almeida 

Diretora Acadêmica - Uninorte 


