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ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES

PERÍODO DE INSCRIÇÃO COMO OUVINTE

17 de novembro até dia 12 de dezembro 

(formulário online)

PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS

17 de novembro até o 08/12/2017 - (por e-mail – seminarioavaliacaoemostra@gmail.com)

Obs.:  Cada  trabalho  poderá  ter  no  máximo 3  autores.  Cada  autor  poderá  inscrever  até  dois
trabalhos, mas deverá informar na ficha de inscrição. Os trabalhos em trio apenas o primeiro autor
deverá enviar o texto para o e-mail informado acima. 

SUBMISSÃO DO RESUMO E RESUMO EXPANDIDO

Podem ser inscritos trabalhos para apresentação oral (resumo expandido) ou pôster (resumo simples).
Todos os autores devem se inscrever no evento. O envio do resumo e /ou resumo expandido será por meio
do  e-mail  do  evento  (seminarioavaliacaoemostra@gmail.com).  Poderão  ser  submetidos  à  avaliação
relatos de experiências resultantes de pesquisas concluídas ou em andamento. O resultado da seleção dos
trabalhos pelo Comitê Científico será enviado, por email, pela Comissão Organizadora do evento até dia
11 de dezembro de 2017. Os trabalhos aceitos serão publicados com ISBN.  Cada trabalho deverá estar
vinculado a um dos eixos do evento, sendo: 

1.Educação Infantil e Práticas Pedagógicas - 0 a 6 anos

2. Educação Infantil, Políticas Públicas e Gestão

3. Educação Infantil, Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos

4. Educação Infantil e Formação Docente

5. Educação Infantil e Mídias



CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO CIENTÍFICA

A avaliação de cada trabalho será realizada por dois membros da Comissão Científica, considerando os
seguintes critérios: 

 originalidade e relevância do trabalho;

 consistência e rigor na argumentação;

 adequação às normas da língua portuguesa padrão e da ABNT.

 Os  trabalhos  que  não  obedecerem  às  normas  estabelecidas  pelo  evento  não  serão  aprovados.  Se
selecionado o trabalho, os autores receberão,  via  e-mail informado na ficha de inscrição, uma carta de
aceite.

FORMATAÇÃO DOS TEXTOS (RESUMOS SIMPLES E EXPANDIDOS)

COMUNICAÇÃO ORAL – RESUMO EXPANDIDO

Para submissão de trabalhos na modalidade  COMUNICAÇÃO ORAL – RESUMO EXPANDIDO, o
autor deverá encaminhar o resumo simples e o resumo expandido em dois arquivos:

 um no formato PDF com identificação (que  será  destinado à  Comissão Científica,  para sua
avaliação);

 e outro no formato DOC: com identificação

FORMATAÇÃO  DO  TRABALHO  COMPLETO  –  RESUMO  EXPANDIDO  E  RESUMO
SIMPLES

Os  resumos  expandidos  das  comunicações  orais  deverão  seguir  as  orientações  abaixo:
Configuração para papel A4, modo justificado, margem direita/superior/inferior 2,5 cm, margem esquerda
3,0 cm, fonte Arial 12; espaçamento 1,5 entre linhas, sem espaçamento entre parágrafos. Nas citações
com mais de três linhas, o espaçamento é simples, com fonte 11 e nas notas de rodapé, fonte 10. O texto
completo deverá ter entre cinco (5) e OITO (8) páginas, contendo: título em maiúsculo e negrito com
alinhamento centralizado; nome(s) completo(s) do(s) autor(es) (em maiúscula apenas a primeira letra de
cada palavra), instituição a que pertence, e-mail, agência de financiamento da pesquisa (quando houver),
eixo de trabalho do evento à qual o trabalho se vincula, com alinhamento à direita e espaçamento simples.

O resumo simples  (pôster)  resumo com cerca  de 100 palavras;  três  palavras-chave;  introdução;
fundamentação teórico-metodológica; resultados e/ou discussões; considerações finais; e referências
(apenas  as  citadas  no  texto).
No arquivo, deverão ser incluídas, entre o título e o corpo do texto, as seguintes informações: nome(s)
completo(s) do(s) autor(es) (em maiúscula apenas a primeira letra de cada palavra), instituição a que
pertence, e-mail, agência de financiamento da pesquisa (quando houver), grupo de trabalho do evento ao
qual  o  trabalho  se  vincula,  com  alinhamento  à  direita  e  espaçamento  simples.
As  citações  e  referências  devem  seguir  as  normas  da  ABNT.
No  que  se  refere  a  conteúdo,  correção  linguística  e  estilo,  os  trabalhos  publicados  são  de  inteira
responsabilidade dos respectivos autores.

APRESENTAÇÃO ORAL E PÔSTER- NORMAS

 O tempo para apresentação será de: até 15 minutos para comunicação oral 

 O evento disponibilizará exclusivamente o computador e o projetor multimídia.



 Para  a  apresentação  do  pôster  os  autores  deverão  comparecer  no  horário  e  dia  previsto  na
programação geral do evento para exposição do trabalho

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Os  trabalhos  aceitos  para  apresentação  no  II  SEMINÁRIO  DE  AVALIAÇÃO  DA  EDUCAÇÃO
INFANTIL E II MOSTRA CIENTÍFICA – resumos expandidos  – serão publicados nos anais do evento e
disponibilizados, após término do mesmo, via publicação eletrônica dos Anais.


