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WORKSHOP
CHAMADA DE TRABALHOS
O QUE É UM WORKSHOP - WSs
O Workshop é um espaço do COBENGE destinado à realização de oficinas com a
participação ativa dos colegas professores, com o objetivo de apresentar e estimular
o trabalho com estratégias ativas de aprendizagem.
O foco principal são as estratégias ativas de aprendizagem.
QUEM PODE SUBMETER PROPOSTAS DE WORKSHOPS?
A proposta de workshop deve ter como autores professores de cursos de Graduação
em Engenharia ou Tecnologia ou empresas que queiram divulgar equipamentos,
jogos, ferramentas que tenham as estratégias ativas de aprendizagem como foco.
COMO SUBMETER A PROPOSTA?
A proposta deve ser submetida em acordo com o formulário anexado a este Edital.
As propostas serão avaliadas e selecionadas segundo o mérito do trabalho e a
disponibilidade de espaço físico.
ATENÇÃO: O email para o envio da proposta é cobenge.cientifica@ct.ufrn.br.
Colocar no assunto: Workshop
QUAL A INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL PARA O WORKSHOP?
O Workshop será realizado numa sala de aula com número máximo de
participantes de 60.
O Quadro 1 apresenta as datas para a submissão de trabalhos para sessão Mostra
de Protótipos Acadêmicos.
QUADRO 1 – Cronograma de submissão de trabalhos para a
Atividade
Submissão de trabalhos
Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos
Prazo para confirmação da exposição do trabalho no evento
Data dos workshops e minicursos

WSs do COBENGE 2016
Data
De 25.04 até 26.06
Até 25.07
Até 19.08
30.09

Pagamento de taxas
Os proponentes de trabalhos aprovados devem estar regularmente inscritos no
COBENGE e pagam normalmente todas as taxas. Trata-se de uma modalidade de
participação com trabalho no evento e, portanto, com os mesmos direitos que os
participantes da Sessão Técnica / Poster.
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ANEXO
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE WORKSHOP
Para submissão da proposta os autores devem enviar a descrição do WORKSHOP
para o e-mail cobenge.cientifica@ct.ufrn.br, no formato .doc, .docx ou .pdf,
contendo:
1. Nome do Workshop.
2. Descrição do Workshop (Em até 1000 caracteres)
3. Instituição Proponente:
Campus (se houver):
Autor de Contato:
Telefone com DDD:Celular:
e-mail:
4. Identificação do(s) professor(es) condutores do workshop, indicando nome e
curso:
5. Outras Informações que julgar importante.
6. Imagens do produto ou processo (máximo de duas) em .pdf ou similar.
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