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222ªªª      CCCOOONNNFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAA   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   IIINNNTTTEEERRRDDDIIISSSCCCIII PPPLLLIIINNNAAARRR   
 

 

NORMAS DA 2ª CREAI 

 

 A Conferencia ocorrerá nos Campi da Univasf de Juazeiro-BA (dia 10/11), na sala de Núcleo 

Tematico 28,  e  em Petrolina (dia 11/11), na sala de Núcleo Temático 01, com inicio das atividades 
as 8:00 no turno da manhã e as 14 hs no turno da tarde. 

 Todos os alunos da equipe do PEV estão inscritos automaticamente na Conferência; 

 Serão reservadas 10 vagas para outros alunos não vinculados ao projeto participarem também; 

 As apresentações deverão ser de Temas e não de textos. Os textos disponibilizados são apenas textos 

de referência. Outras bibliografias deverão ser consultadas; 

 O participante expositor deverá fazer referência da discussão teórica dos textos com a realidade de 

seu trabalho de campo no PEV. 

 Será dado o tempo máximo de 40 minutos para cada grupo apresentar a(s) temática(s); 

 Depois das apresentações cada aluno presente à conferência deverá fazer uso da palavra contribuindo 

com a discussão; 

 Todos os integrantes da equipe deverão falar; 

 As apresentações dos Seminários poderão ser feitas em PowerPoint, com uso de DataShow; 

 Todos os participantes terão direito a Certificado; 

 A participação em toda programação é obrigatória para bolsistas e voluntários; 

 As equipes responsáveis pelos Seminários deverão se reunir antecipadamente para preparação das 

apresentações; 

 Todos os participantes da 2ª CREAI deverão entregar fichamentos de todos os textos, manuscrito, em 

até 1 página, contendo uma síntese das principais ideias de cada texto (regra não vale apenas para o 
texto que a equipe que vai apresentar o texto); 

 Os fichamentos deverão ser entregues no início de cada Seminário; 

 Vejam programação e textos em anexo. 

 

PPSS::  TTooddooss  ooss  aalluunnooss  qquuee  ffoorraamm  sseelleecciioonnaaddooss  ppaarraa  aapprreesseennttaarr  ooss  sseemmiinnáárriiooss  ee  NNÃÃOO  

ppuuddeerreemm  ppaarrttiicciippaarr,,  ffaavvoorr  aavviissaarr  ccoomm  aanntteecceeddêênncciiaa  ppaarraa  ppoossssíívveell  ssuubbssttiittuuiiççããoo..  

 


