
 

Informações para inscrição de comunicação oral e pôster: 

 

1. Serão aceitos textos inéditos de pesquisas concluídas, de pesquisas em andamento e 

de relatos de experiências com problemática anunciada e desenvolvida por 

pesquisadores/as, professores/as, estudantes de pós-graduação e graduação.  

 

2. Para enviar um resumo (para comunicação oral e/ou pôster) é necessário que pelo 

menos um dos/das autores/as se inscreva e pague a taxa de inscrição. 

 

3. A inscrição para submissão do resumo deverá ser feita pelo/a autor/a que, 

possivelmente, apresentará o trabalho. 

 

4. Após a submissão, o resumo não poderá ser alterado visto que será encaminhado a 

Comissão do evento para avaliação das normas e posteriormente ao Comitê Técnico 

Científico (pareceristas ad hoc). 

 

5. Cada participante poderá estar inscrito em até 2 trabalhos como autor/a principal em 

grupos de estudos diferentes. Se houver coautores (máximo 2), estes não precisarão 

estar inscritos no evento.  

 

6. Somente será permitida a apresentação de trabalhos pelo(s) autor (es) e efetivamente 

apresentados receberão certificado online e publicação nos anais do evento. 

 



7. Os trabalhos completos de comunicação oral e/ou pôster efetivamente apresentados 

serão publicados nos anais do evento desde que atendam às normas dispostas nesse 

site. 

 

8. Textos que não atendam às regras especificadas acima serão automaticamente 

excluídos. 

 

9. Após ter seu resumo aprovado, o/a participante poderá optar por enviar seu trabalho 

completo (comunicação oral e/ou pôster), seguindo as normas divulgadas no site, até 

30 de abril. 

 

O prazo final para submissão do resumo é dia 30  de março. 

 

O RESULTADO SERÁ PUBLICADO NO SISTEMA EM FLUXO CONTÍNUO.  

 

PÔSTER: O pôster deverá ter as medidas de, no mínimo, 1,30 m de altura e 1,00 m de 

largura. O esquema do pôster, ou seja, o layout de como ele será elaborado fica a critério do 

autor, assim como a montagem do Banner para exposição, caso seja aprovado para 

apresentação. Mostra acontecerá no dia 29/04, 12h, no Centro de Convivência. 

 

NORMAS PARA ENVIO DE RESUMO COMUNICAÇÃO ORAL E PÔSTER 

 

LIMITES DA EXTENSÃO DO RESUMO: máximo de 2.500 caracteres considerados os 

espaços, as referências e as palavras-chaves. 

 

Relato de experiência: 

 Dissertar sobre o tema do relato considerando: Qual a motivação para iniciar a prática? 

O que se pretendia com essa prática? Quais os caminhos percorridos para o 

desenvolvimento da prática e as referências teóricas utilizadas? Quais os 

desdobramentos da experiência relatada? Referências (se houver).  

 

Comunicação de pesquisa: 



 Introdução, Metodologia, Principais Resultados,Conclusões, Palavras-chave (de 3 a 5) 

e Referências. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS TEXTOS: 

 

 Os textos serão avaliados por pareceristas ad hoc, que compõem o Comité Científico do 

evento, seguindo os seguintes critérios: − Relevância e pertinência do trabalho para a área de 

pesquisa em termos de profundidade e diversidade conceitual; − Consistência e rigor na 

abordagem teórico-metodológica e na argumentação; − Interlocução com a produção da área; 

− Originalidade e contribuições para o avanço dos debates com os conhecimentos da área; − 

Aspectos técnicos: escrita e normas (ABNT) exigidas pelo evento. 

 

IMPORTANTE: Textos que não atendam às regras especificadas acima serão 

automaticamente excluídos. 

 

NORMAS PARA O ENVIO DE TEXTOS COMPLETOS DE COMUNICAÇÃO ORAL 

 

Após ter seu resumo aceito pelo Comitê Científico, o/a participante poderá optar por enviar 

seu trabalho completo. A divulgação dos resumos aceitos acontecerá a partir de 10 de abril, 

podendo o/a participante enviar seu trabalho completo até 30 de abril.   

 

O trabalho completo deverá conter os seguintes dados: 

 

Relato de experiência:  

 Título do trabalho (em maiúsculas, centralizado); b) Nome do autor e/ou coautor(es) 

(máximo 2 coautores) e sigla da instituição de origem; c) Agência/Instituição 

financiadora e e-mail em nota de rodapé, com asterisco; e) GE do trabalho; f) Resumo 

e cinco palavras-chave (até 2.500 caracteres com espaço); 

 

 O texto, na íntegra deverá ter um mínimo de 20.000 e um máximo de 30.000 

caracteres, considerados os espaços, respeitando os seguintes critérios: a) Página: 

formato A4; b) Fonte: Times New Roman, 12; c) Espaçamento: 1,5 no texto; d) Sem 



espaço entre parágrafos; e) Citações: sistema autor data, conforme ABNT; f) 

Referências no final do trabalho, em ordem alfabética; g) Formato do arquivo 

eletrônico: formato Word (não serão aceitos trabalhos em outros formatos).  

 

 Dissertar sobre o tema do relato considerando: Qual a motivação para iniciar a prática? 

O que se pretendia com essa prática? Quais os caminhos percorridos para o 

desenvolvimento da prática e as referências teóricas utilizadas? Quais os 

desdobramentos da experiência relatada? Referências (se houver).  

 

 

Comunicação de pesquisa: 

 Título do trabalho (em maiúsculas, centralizado); b) Nome do autor e/ou coautor(es) 

(máximo 2 coautores) e sigla da instituição de origem; c) Agência/Instituição 

financiadora e e-mail em nota de rodapé, com asterisco; e) GEdo trabalho; f) Resumo 

e cinco palavras-chave (até 2.500 caracteres com espaço); 

 

 O texto, na íntegra deverá ter um mínimo de 20.000 e um máximo de 30.000 

caracteres, considerados os espaços, respeitando os seguintes critérios: a) Página: 

formato A4; b) Fonte: Times New Roman, 12; c) Espaçamento: 1,5 no texto; d) Sem 

espaço entre parágrafos; e) Citações: sistema autor data, conforme ABNT; f) 

Referências no final do trabalho, em ordem alfabética; g) Formato do arquivo 

eletrônico: formato Word (não serão aceitos trabalhos em outros formatos).  

 

 Apresentar: Introdução, Justificativa, Objetivos, Referencial teórico, Metodologia, 

Desenvolvimento da pesquisa, Resultados, Considerações finais e Referências. 

 

Para submissão de trabalhos completos será necessário anexar o texto completo em 

Word 

 

NORMAS PARA O ENVIO DE TEXTOS COMPLETOS DE PÔSTER 

 

Após ter seu resumo aceito pelo Comitê Científico, o/a participante poderá optar por enviar 

seu trabalho completo. A divulgação dos resumos aceitos acontecerá a partir de 10 de abril, 

podendo o/a participante enviar seu trabalho completo até 30 de abril.   



 

 O trabalho completo deverá conter os seguintes dados: 

 

Relato de experiência:  

 Título do trabalho (em maiúsculas, centralizado); b) Nome do autor e/ou coautor(es) 

(máximo 2 coautores) e sigla da instituição de origem; c) Agência/Instituição 

financiadora e e-mail em nota de rodapé, com asterisco; e) GE do trabalho; f) Resumo 

(2.500 com espaços) e cinco palavras-chave; 

 

 O texto, na íntegra deverá ter um mínimo de 10.000 e um máximo de 12.000 

caracteres, considerados os espaços, respeitando os seguintes critérios: a) Página: 

formato A4; b) Fonte: Times New Roman, 12; c) Espaçamento: 1,5 no texto; d) Sem 

espaço entre parágrafos; e) Citações: sistema autor data, conforme ABNT; f) 

Referências no final do trabalho, em ordem alfabética; g) Formato do arquivo 

eletrônico: formato Word (não serão aceitos trabalhos em outros formatos).  

 

 Dissertar sobre o tema do relato considerando: Qual a motivação para iniciar a prática? 

O que se pretendia com essa prática? Quais os caminhos percorridos para o 

desenvolvimento da prática e as referências teóricas utilizadas? Quais os 

desdobramentos da experiência relatada? Referências (se houver).  

 

Comunicação de pesquisa: 

 Título do trabalho (em maiúsculas, centralizado); b) Nome do autor e/ou coautor(es) 

(máximo 2 coautores) e sigla da instituição de origem; c) Agência/Instituição 

financiadora e e-mail em nota de rodapé, com asterisco; e) GEdo trabalho; f) Resumo 

(até 2.500 caracteres com espaço) e cinco palavras-chave. 

 

 O texto, na íntegra deverá ter um mínimo de 10.000 e um máximo de 12.000 

caracteres, considerados os espaços, respeitando os seguintes critérios: a) Página: 

formato A4; b) Fonte: Times New Roman, 12; c) Espaçamento: 1,5 no texto; d) Sem 

espaço entre parágrafos; e) Citações: sistema autor data, conforme ABNT; f) 

Referências no final do trabalho, em ordem alfabética; g) Formato do arquivo 

eletrônico: formato Word (não serão aceitos trabalhos em outros formatos).  



 

 Apresentar: Introdução, Justificativa, Objetivos, Referencial teórico, Metodologia, 

Desenvolvimento da pesquisa, Resultados, Considerações finais e Referências. 

 

Para submissão de trabalhos completos será necessário anexar o texto completo em 

Word. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS 

 

Os textos serão avaliados por pareceristas ad hoc, que compõem o Comité Científico do 

evento, seguindo os seguintes critérios: − Relevância e pertinência do trabalho para a área de 

pesquisa em termos de profundidade e diversidade conceitual; − Consistência e rigor na 

abordagem teórico-metodológica e na argumentação; − Interlocução com a produção da área; 

− Originalidade e contribuições para o avanço dos debates com os conhecimentos da área; − 

Aspectos técnicos: escrita e normas (ABNT) exigidas pelo evento. 

 

IMPORTANTE: Textos que não atendam às regras especificadas acima serão 

automaticamente excluídos. 

 

 


