
 
SEMANA DO EDUCADOR TRANSFORMADOR 

II Mostra de Práticas Encantadoras do UNIDEP 

11 de outubro de 2022 

 

1. DO EVENTO 
 
1.1 As regras a seguir dizem respeito a submissão e apresentação de práticas na 2ª 

Mostra de Práticas Encantadoras do UNIDEP, que acontecerá na Semana de 
Desenvolvimento Docente e de Técnicos Administrativos do Centro Universitário 
de Pato Branco, intitulada “Semana do Educador Transformador”; 

 
1.2 A apresentação de práticas encantadoras no evento é uma oportunidade para 

docentes e técnicos administrativos compartilharem com a comunidade 
acadêmica seus projetos, produções e ações na IES; 

 

1.3 A 2ª Mostra de Práticas Encantadoras do UNIDEP tem como objetivo valorizar e 
fomentar a troca de experiências e práticas de docentes e técnicos 
administrativos que promoveram o encantamento junto à comunidade 
acadêmica do UNIDEP.  

 

1.4 A 2ª Mostra de Práticas Encantadoras do UNIDEP tem como temática central 
“OLHAR EDUCAÇÃO: CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS ENCANTADORAS DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM” e seguirá os seguintes eixos, que exaltam os valores Afya: 

 
Eixo 1 – Foco no Aluno 
 
Eixo 2 – Gente é tudo pra gente  
 
Eixo 3 – Qualidade  
 
Eixo 4 – Espírito Empreendedor  
 
Eixo 5 – Ser Apaixonado  
 
Eixo 6 - Inovação  
  
 

2. DO CRONOGRAMA 
 
• 05/09/2022: Início do prazo de submissão dos trabalhos. 
• 26/09/2022: Fim do prazo de submissão dos trabalhos. 



 
• 30/09/2022: Divulgação dos trabalhos inscritos e seus respectivos eixos.  
• 03/10/2021: Divulgação do local, data e horário de apresentação das práticas.  
• 10 e 11/10/2022: Apresentação das práticas no evento. 
 
Os prazos se encerram às 23:59 de cada dia, horário de Brasília (DF). 
 

3. DOS TRABALHOS 
 

3.1. Cada trabalho ou “prática encantadora” poderá ser inscrito (a) uma única vez no 
evento, independentemente do eixo escolhido.  
 
3.2. Os trabalhos deverão ser assinados por, no máximo, três autores. Não há 
número máximo de envio de trabalho por autor. O primeiro autor deverá 
necessariamente ser um docente ou um técnico administrativo do UNIDEP.  
 
3.3. Os trabalhos poderão se enquadrar nos seguintes eixos temáticos: 
 
Eixo 1 – Foco no Aluno (Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a 
nossa visão se concretize. Eles serão sempre a nossa maior prioridade). 
 
Neste eixo, podem se enquadrar práticas realizadas pelos setores administrativos, onde 
que o principal objetivo é direcionar soluções, aprimoramento e melhorias, no 
atendimento e/ou bem-estar dos alunos. Para os docentes, enquadram-se práticas de 
metodologias ativas ou eventos que considerem o aluno como centro do processo de 
ensino e aprendizagem.  
 
Eixo 2 – Gente é tudo pra gente (A única forma de uma marca se tornar referência é 
por meio das pessoas, de suas equipes. Elas vão atender nossos alunos com o 
compromisso de entregar o melhor serviço e experiências de aprendizado).  
 
Neste eixo, os setores administrativos, podem considerar práticas em que tenham 
desenvolvido ou se engajado para a melhoria do clima organizacional. Ações de cuidado 
com a equipe e colegas e melhorias no ambiente de trabalho. Para os docentes, este 
eixo considera ações e práticas desenvolvidas dentro das disciplinas que valorizem o 
trabalho em equipe, o diálogo, o cuidado entre os acadêmicos e também que promovam 
melhorias no relacionamento entre acadêmicos e docentes.  
 
Eixo 3 – Qualidade (Acreditamos que o caminho para o crescimento e a 
sustentabilidade de um negócio está em seus elevados padrões de qualidade. Temos 
orgulho dos serviços que prestamos a nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras, 
tornando-os melhores profissionais). 
 
Neste eixo, tanto para técnicos administrativos quanto para docentes, se enquadram 
práticas que obtiveram retorno positivo quanto à alta performance e qualidade do 



 
serviço ofertado. Ações que de forma evidente, causaram impacto positivo no que se 
refere à nossa contribuição na formação, atendimento e bem-estar dos alunos.  
 
Eixo 4 – Espírito Empreendedor (Somos orientados para atingir objetivos de uma 
forma única, integrada. Incentivamos nossas equipes a fazer a sua parte, sendo 
responsáveis por projetos e resultados). 
 
Neste eixo, as equipes podem considerar ações que são desenvolvidas com foco em 
melhorar/alcançar resultados. Práticas/projetos que tenham demonstrado melhorias 
nas entregas das equipes administrativas. Para os docentes, considera-se ações práticas 
que proponham o desenvolvimento de produtos ou serviços juntamente com os 
acadêmicos nas diferentes disciplinas ofertadas nos cursos, bem como, o estímulo ao 
bom relacionamento com o mundo do trabalho.  
 
Eixo 5 – Ser Apaixonado (Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de 
oportunidades. Por isso, tome as rédeas e busque o equilíbrio necessário entre a vida 
profissional e pessoal). 
 
Neste eixo, podem ser consideradas práticas, onde os reflexos demonstrem, que as 
práticas adotadas proporcionaram maior equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional, perseverando a paixão e o comprometimento pelo trabalho e pelo bem-
estar pessoal. 
 
Eixo 6 - Inovação (Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da criatividade. Os 
problemas em geral não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar sempre 
nos levará para novas oportunidades). 
 
Neste eixo, podem ser consideradas práticas onde a criatividade, objetividade e 
dinamismo predominaram. Ações que trouxeram soluções disruptivas para desafios e 
dores, dentro dos setores, dos cursos, das salas de aula e suas respectivas equipes.  
 
3.4. Cada trabalho deverá conter:  

a) Título da prática encantadora; 

b) Curso/Disciplina/ Setor/Público;  

c) Objetivos; 

d) Modo de aplicação (REAR ou presencial?); 

e) Atividade desenvolvida (descrever a proposta e o número de pessoas 

envolvidas, pode constar imagens); 

f) Resultados alcançados; 

g) Feedback dos envolvidos. 

Obs: Será disponibilizado um template, todos os trabalhos deverão respeitar o formato 

indicado. 



 
 
3.6. Os autores devem dar atenção a redação, revisão e adequação do texto. Os 
trabalhos apresentados no evento NÃO serão corrigidos ou revistos pela Comissão 
de Trabalhos Científicos do mesmo. É de exclusiva responsabilidade dos autores a 
correta redação durante o prazo de submissão, pois não será possível fazer correções 
posteriores. 
 
 

4. DA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS  
 

4.1. Os trabalhos deverão ser inscritos através de formulário próprio no período de 
05 de setembro a 26 de setembro de 2022, no link: 
https://forms.gle/7a3c1fSXvgTz1nEL9 
 
4.2. Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos enviados por e-mail, 
correspondência, fax ou qualquer outro meio de comunicação que não o 
estabelecido pelo item 4.1. 
 
4.3. Será divulgada uma relação de trabalhos inscritos e seus respectivos eixos no dia 
30 de setembro de 2022.  
 
4.4. Será divulgada a relação de trabalhos e seus respectivos locais de apresentação 
no dia 03 de outubro de 2022.  
 
4.5. Não serão enviados e-mails aos autores informando sobre a confirmação da 
inscrição e seus eixos, bem como sobre as salas de apresentações dos mesmos. A 
consulta deverá ser realizada nos murais do NAPED e GESTA ou através de arquivos 
compartilhados nos grupos de Whats App “Comunicados UNIDEP” e “UNIDEP – Profs 
e NAPED”.  
 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

5.1. Os trabalhos apresentados na 2ª Mostra de Práticas Encantadoras do 
UNIDEP ficarão expostos no Canvas do NAPED.  
 
5.2. A apresentação dos trabalhos durante, bem como o material de apresentação é 
responsabilidade dos autores.  
 
5.3. Os materiais de apresentação dos trabalhos deverão obedecer aos padrões 
visuais e de estrutura definidos pela Comissão Organizadora e disponibilizados no 
momento da divulgação dos resultados.  
 



 
5.4. A apresentação de trabalhos acontecerá nas salas do Bloco A do UNIDEP na noite 
de 11 de outubro de 2022, com início às 19h30min e encerramento às 22h. 
 
 

7. DOS CERTIFICADOS 
 

7.1. Serão fornecidos certificados de apresentação para os trabalhos que tiverem a 
presença de pelo menos um dos autores na ocasião da apresentação. Os certificados 
são fornecidos para o trabalho, constando o nome de todos os autores. Não há 
certificado individual por autor/apresentador. 
 
7.2. Os certificados estarão disponíveis no NAPED (Professores) e GESTA (Técnicos 
Administrativos) um mês após o evento. 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper, 
suspender ou adiar a submissão, a seleção e/ou a apresentação dos trabalhos, no 
todo ou em parte, em caso fortuito ou de força maior. 
 
8.2. A comissão organizadora será composta por: a) um membro do NAPED b) um 
membro do GESTA c) um membro da Pró - Reitoria de Graduação. 
 
8.3. Os autores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas as 
responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as 
informações fornecidas, bem como o conteúdo do trabalho inscrito são verdadeiras, 
próprias e originais. 
 
8.4. A Comissão Organizadora é incontestavelmente soberana nas suas decisões, 
inexistindo a possibilidade de recursos às suas decisões. 
 
8.5. Ao enviar o resumo para seleção, os autores autorizam a Comissão Organizadora 
a publicar ou divulgar o trabalho, não cabendo qualquer pagamento por direitos 
autorais. 
 
8.6. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora. 
 

Pato Branco 30 de agosto de 2022 

 

Graziela Scopel                                                                    Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora NAPED                                                        Coordenadora GESTA 


