
 
 

XVI Seminário Internacional de Educação 

Tempos e espaços de ensinar e aprender na Educação Básica 

Normas para inscrição de trabalhos 

 

1. Disposições Gerais 

O Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes, juntamente com a Diretoria de Assuntos 

Comunitários e Culturais – DACC, comunica as normas e condições estabelecidas para 

inscrição e apresentação de trabalhos no XVI Seminário Internacional de Educação – 

Tempos e espaços de ensinar e aprender na Educação Básica que se realizará entre 

os dias 09 e 10 de julho de 2018, na Universidade Feevale, no Câmpus II. 

 

2. Objetivo 

Discutir sobre os tempos e espaços de ensinar e aprender na Educação Básica, refletindo 
sobre o currículo, a avaliação e as prática pedagógicas desenvolvidas no século XXI, a 
partir do debate teórico–prático.  

 

3. Inscrição  

 

3.1 Os interessados deverão se inscrever no evento através do formulário 

eletrônico de inscrições, disponibilizado na página 

http://www.feevale.br/seminarioeducacao2018, conforme segue: 

 

DATAS PRAZO 

Submissão de resumo e pôster virtual de 04/06 a 25/06/2018  

Divulgação dos resumos selecionados até 02/07/2018 

Data limite para envio do artigo 10/08/2018 

 

4. Das normas de envio dos trabalhos  

 

4.1 Os trabalhos deverão atender aos seguintes requisitos:  

 Apresentar título, resumo, autor(es) e coautor(es); - bem como dados pessoais 

dos autores;  

 Cada trabalho deverá ser inscrito, individualmente, por um dos autores. Cada 

autor poderá inscrever um único trabalho, podendo, no entanto, participar em outros 

trabalhos como coautor;  



 
 

 Serão aceitos até 5 (cinco) autores por trabalho. A ordenação dos autores será 

realizada no formulário eletrônico de inscrições pelo responsável pela inscrição. 

A ordenação 1 deverá ser atribuída ao autor responsável pela inscrição e os 

demais autores deverão ser ordenados sequencialmente. 

 Serão aceitos trabalhos sem orientação, ou com até 2 (dois) orientadores por 

trabalho, sendo que a ordenação 1 (um), indicará o orientador principal e a 

ordenação 2 (dois), indicará o co-orientador. 

 A ordenação dos nomes dos autores e orientadores no ato da inscrição 

corresponderá à ordem dos nomes que constará na publicação dos artigos e 

nos certificados. 

 Os trabalhos inscritos deverão estar redigidos em português.  

 

4.2 Os temas dos trabalhos submetidos ao XVI Seminário Internacional de 

Educação – “Tempos e espaços de ensinar e aprender na Educação Básica” 

deverão ter aderência as seguintes temáticas da Educação: 

 

a) Práticas pedagógicas na Educação Infantil 

b) Práticas pedagógicas no Ensino Fundamental 

c) Formação de professores para a Educação Básica 

d) Cultura e Diversidade: temas contemporâneos na escola 

 

5. Normas de submissão do trabalho 

Os trabalhos deverão seguir as exigências de apresentação e formatação especificadas 

nos itens que seguem. 

 

5.1 Resumo – submetido no ato da inscrição 

Para a submissão do resumo, no sistema de inscrições do evento, o autor deverá realizar 

o preenchimento de dados gerais e realizar upload do arquivo em campo específico do 

próprio sistema, em conformidade com as diretrizes de apresentação e de formatação a 

seguir expressas e em modelo padrão, disponibilizado no site do evento:  

- ser escrito em idioma nacional (português); 

- utilizar a fonte Times New Roman 12; 

- apresentar entre 900 e 2500 caracteres, incluindo espaços;  



 
 

- conter os elementos a seguir especificados: tema, justificativa, objetivos, metodologia, 

resultados e palavras-chave (no mínimo três e no máximo cinco). 

5.2 Pôster virtual – submetido no ato da inscrição 

Junto ao resumo, deverá ser anexado ao formulário de inscrição o respectivo pôster 

virtual, pois sendo o trabalho selecionado para apresentação oral, será exposto e 

apresentado durante o evento. 

O arquivo deve seguir as seguintes orientações: 

a) Formatação: os pôsteres virtuais deverão estar em formato JPG ou PNG e ter 

dimensão de:  

I) 1820px (altura) x 1000px (largura), com resolução de 96px/pol.; ou 

II) 26,46 cm (largura) x 48,15 cm (altura) com resolução de 96px/pol. em arquivos gerados 

pelo Power point (resolução padrão do aplicativo); 

III) tamanho máximo do arquivo deve ser de 3MB. 

b) Conteúdo: na parte superior, em destaque, deverá constar o título do trabalho, o(s) 

nome(s) do(s) autor(es), do(s) orientador(es), a instituição de origem do trabalho inscrito e 

órgão financiador, se houver. O pôster virtual deve resumir o conteúdo essencial do 

trabalho e sua organização visual deverá ser clara e objetiva. Deverá conter, ainda, os 

seguintes elementos em formato de texto: tema, justificativa, objetivos, metodologia, 

resultados parciais e/ou finais, considerações finais e referências bibliográficas. Os 

resultados poderão ser apresentados por meio de fotos, gráficos ou tabelas, que deverão 

ser identificados no pôster virtual. 

c) O pôster virtual deve ser preparado de modo a ser facilmente compreendido, 

considerando aspectos como identificação e letras de fácil leitura. Recomenda-se o uso 

de cores, símbolos e esquemas, sempre que possível, para facilitar a compreensão e a 

utilização de letras em fonte mínima 24 para o texto. 

As orientações para elaborar os pôsteres virtuais estão disponíveis no site do evento 

(www.feevale.br/sie2018), na aba “Trabalhos”.  

A Universidade Feevale não se responsabiliza por resumos e/ou pôsteres não recebidos 

por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. Caso o resumo e/ou pôster não seja inserido, a 

inscrição não será considerada. 

 

 

 

 



 
 

6. Apresentação 

Os trabalhos aprovados serão expostos para apresentação em forma de pôster virtual. O 

pôster virtual deve ser submetido junto a submissão do resumo, no ato da inscrição, 

mesmo que ainda não tenha a confirmação da aprovação para apresentação do mesmo.  

 

7. Normas para encaminhamento de artigo 

Os trabalhos, que tenham sido selecionados para apresentação oral, terão seus resumos 

publicados após o término evento, no hotsite www.feevale.br/seminarioeducacao. Os 

inscritos, que desejarem, poderão enviar o artigo completo para publicação no hotsite do 

evento, ao seguinte endereço eletrônico: seminarioeducacao@feevale.br  até o dia 10 de 

agosto de 2018.  Envios após esta data não serão considerados para publicação nos 

anais do evento. 

Os artigos deverão seguir as exigências de apresentação e formatação especificadas no 

item 7.1, caso não estejam de acordo com estes itens, os artigos estarão 

automaticamente fora da publicação.   

 

7.1 Formatação do artigo  

Os artigos deverão seguir as seguintes exigências de formatação: 

- Tamanho da página: A4 (21 x 29,7cm); 

- margens: superior 3cm; inferior 2cm; esquerda 3cm; direita 2cm; 

- número de páginas: no mínimo oito e no máximo quinze (incluindo referências, notas de 

rodapé e resumos); 

- título: fonte Times New Roman, tamanho 12, centralizado, negrito, caixa alta; 

- resumo: fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 

entrelinhas simples; 

- corpo do texto: fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, 

espaçamento entrelinhas 1,5; 

- notas de rodapé: fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado, 

espaçamento entrelinhas 1,0; 

- citações:  

mailto:seminarioeducacao@feevale.br


 
 

 Citações longas (com mais de três linhas): fonte Times New Roman, tamanho 10; 

o parágrafo deve estar a 4 cm da margem esquerda, com espaçamento simples. 

Não há recuo do parágrafo na primeira linha; 

 Citações curtas (até três linhas): fonte Times New Roman, tamanho 12, no corpo 

do texto, entre aspas duplas. 

 

8. Avaliação dos trabalhos e apresentação  

Os resumos passarão por uma análise prévia da comissão científica, com o intuito de 
aprovar sua apresentação, sendo considerados os seguintes critérios: 
 

- Título adequado ao conteúdo do trabalho; 

- Articulação do conteúdo com uma das áreas temáticas; 

- Clareza e coerência dos objetivos e da justificativa; 

- Desenvolvimento adequado do tema; 

- Contribuições à área da educação; 

- Adequação linguística. 

 

8. Compromisso e responsabilidade 

 

8.1 O inscrito ao encaminhar o trabalho, deverá, no ato da inscrição, autorizar, sem 

encargos de qualquer natureza, a publicação de seu trabalho no site do evento, sendo 

essa publicação eletrônica e de livre acesso, ou em quaisquer outros meios de 

divulgação, destacando-se que:  

 A revisão ortográfica será de responsabilidade do autor, não havendo alteração 

posterior do texto apresentado no ato da inscrição; 

 O inscrito é responsável pela veracidade e correção das informações referentes 

aos autores do trabalho, bem como pela autenticidade da autoria.  

- Fica autorizada a divulgação de imagens fotográficas e do nome do inscrito em outras 

divulgações, publicações, impressos, com ou sem fins lucrativos, nos limites ora 

estabelecidos. 

Ressaltamos que o (s) nome (s) apresentado (s) no certificado será (ão) o (s) mesmo (s) 
informado (s) na ficha de inscrição online.   

 

 

 



 
 

 

9. Certificado 

Será fornecido um certificado de apresentação por trabalho apresentado. Em caso de não 

comparecimento na data e horário previsto, não será emitida certificação. 

Certificados adicionais poderão ser obtidos via requerimento durante ou após o evento, 
presencialmente no Atendimento Feevale. Essa solicitação incide em pagamento de 
taxa protocolar. 

 

10. Concordância 

A inscrição implica a concordância e a aceitação de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas.  

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do XVI Seminário 

Internacional de Educação – “Tempos e espaços de ensinar e aprender na 

Educação Básica” 


