NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS V SEMINÁRIO
INTERNACIONAL INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO: UNIVERSIDADE E
PARTICIPAÇÃO: INCLUSÃO, INTERCULTURALIDADE E INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA
1 – Instruções para envio de trabalhos
A proposta do V Seminário Internacional Inclusão em Educação: Universidade e
Participação: Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, é, a exemplo do
Seminário anterior, seguirmos rompendo com os modelos formais de apresentação, de
modo que a ideia do que denominamos MOMENTO OMNI (espaço onde os seminaristas
irão compartilhar seus trabalhos) é nos libertarmos ao máximo de apresentações por meio
das formas, modos e modelos tradicionais/convencionais.
Assim, os formatos sugeridos para as apresentações de trabalho são: poemas/poesias,
sequência de imagens, fotos, quadros, gravuras, teatro pedagógico, diálogos, músicas,
cantos e outras formas de apresentação que sintetizem as ideias e mensagens do
artigo/ensaio. Lembramos, contudo, que o formato de pôster ficará restrito à apresentação
dos trabalhos, do momento Omni. Isto é, não haverá uma sessão específica para
apresentação de pôsteres.
Os trabalhos deverão apresentar no máximo 03 (três) autores. Cada participante só poderá
se inscrever como autor em um trabalho, e, em um segundo, como coautor. Se um
participante submeter mais trabalhos que o número permitido, só serão considerados os
dois primeiros trabalhos enviados.
Todos os autores e coautores deverão estar inscritos e ter realizado o pagamento da taxa
de inscrição no evento. Além disso, é necessário que todos enviem, juntamente com o
resumo a ficha de inscrição, autorização de uso de imagem (disponível no site) e o
comprovante de pagamento de cada autor para o e-mail: lapeadeupv@gmail.com
Este pagamento não garante a aprovação do trabalho e o valor correspondente à inscrição
não será devolvido, caso o trabalho não seja aceito para apresentação no evento.
Somente os autores/coautores que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição e
estiverem presentes ao evento receberão a certificação de apresentação de trabalho e de
participação no evento.

2 - Informações Gerais
Certifique-se que seguiu todas as normas antes de enviar o seu texto completo. Se tiver
qualquer dificuldade em submeter o seu texto online, por favor, entre em contato com a
Comissão Organizadora.
● O envio dos resumos expandidos será exclusivamente online e deverão ser
enviados pelo e-mail acima informado.
● Preencher a ficha de inscrição e anexar o arquivo do trabalho no formato Word
(.doc ou .docx),
● Indicar a área temática desejada: Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica
● A inscrição no Seminário é obrigatória para o todos os autores do trabalho.
● Os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais do Seminário. O conteúdo
apresentado é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
● A publicação dos resumos nos Anais do Seminário condiciona-se à efetivação da
inscrição de todos os autores.
● Será emitido certificado único, com o nome de todos os autores, para cada
trabalho apresentado.
● Todas as comunicações a respeito do trabalho serão enviadas para o endereço de
e-mail cadastrado na inscrição do evento
● Textos completos que não sigam as presentes normas serão devolvidos aos seus
autores.

3 - Formatação do resumo expandido a ser enviado para submissão (válido para
todos os tipos de formato de apresentação a ser usado no momento Omni,
incluindo pôster):
ATENÇÃO - número de palavras: até 3.000 palavras (incluindo referências
bibliográficas e anexos)
A) Especificações:
- Tipo de documento: Word (.doc ou .docx).
- Tamanho máximo do documento: 5 MB
- Título do documento: gravar o documento com o SOBRENOME, Nome, seguido do
título do trabalho. (exemplo: FREITAS_Carlos_Formação Docente)
- Tamanho da página: A4
- Margens (superior, inferior, direita e esquerda): 2,5
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12
- Espaçamento entre linhas: 1,5
- Remover espaços antes e depois dos parágrafos
- Alinhamento do título: centralizado
- Alinhamento de todo o texto restante (posterior ao título): justificado
- Estilo de Edição: ABNT
OS RESUMOS EXPANDIDOS DEVERÃO SER ESCRITOS DE ACORDO COM O
MODELO DISPONÍVEL NA PÁGINA http://www.lapeade.com.br

B) Apresentação do título e da autoria do texto
TÍTULO EM CAIXA ALTA (centralizado)
SOBRENOME EM CAIXA ALTA, Nomes em caixa baixa. (alinhamento à direita)
Filiação; Entidade de fomento (se houver); Contato (e-mail) (Obs.: acrescentar nomes e
dados, na mesma sequência, para trabalhos com vários autores)

C) Estrutura do texto:
- Resumo
- Palavras-chave: de 3 a 5, separadas por vírgulas.
- Texto completo (pode ou não ter subtítulos)
a.
b.
c.
d.

Introdução (com objetivo e justificativa)
Metodologia (participantes [caso haja], protocolos e tratamento estatístico)
Resultados e Discussão
Considerações Finais

e. Referências bibliográficas (variável)
f. Anexos (se houver)
4. Formatos sugeridos para apresentação dos trabalhos relatados nos resumos
expandidos:
Poemas/poesias, sequências de imagens, fotos, quadros, gravuras, teatro pedagógico,
diálogos, vídeos, documentários, e músicas/cantos. O material utilizado é de posse e
responsabilidade do autor.
Tempo: 15 minutos´
OBS: NÃO haverá sessão de pôster no Seminário. Todavia, os autores e coautores
poderão trazer um pôster para ilustrar e/ou complementar a apresentação OMNI.

5 - Critérios para avaliação dos trabalhos
Adequação do título ao texto apresentado
Além da observância aos requisitos dos resumos expandidos já explicitados, o processo
de avaliação adotará os seguintes critérios:
Adequação à temática do congresso e ao eixo temático selecionado;
Relevância, atualidade e inovação;
Consistência teórica, clareza, pertinência e exposição dos objetivos;
Adequação da metodologia utilizada;
Qualidade da sistematização e organização do resumo submetido, observando a
capacidade de síntese e clareza de exposição;

ATENÇÃO: Não serão aceitos resumos nas seguintes condições:
1. Envio fora do prazo.
2. Fora do padrão especificado ou com formatação inadequada.

DATAS IMPORTANTES:
•
•
•

Envio dos trabalhos completos: 12-02 a 31-03 de 2019.
Inscrição no Congresso: 12-02-2019 a 15-05-2019
Período de envio dos pareceres de confirmação dos trabalhos: 01-04 a 20-04
de 2019

PREÇO DAS INSCRIÇÕES

Professores e Pesquisadores
Alunos de graduação
Alunos de pós-graduação
Profissionais da educação básica
Outros

R$ 100,00
R$ 30,00
R$ 80,00
R$ 50,00
R$ 40,00

