
APRESENTAÇÃO

Nos dias 19 e 20 de maio de 2011, o Grupo de Pesquisa em Educação e o Departamento 
de Desenvolvimento Educacional realizarão o “I ENED – Encontro de Educadores” no Ifes 
Campus de Alegre. O evento representa uma oportunidade de apresentação de pesquisas 
que vêm sendo realizadas, bem como a reflexão sobre teorias e práticas que buscam a 
promoção do diálogo com pesquisadores e estudiosos do campo da educação. 
O público-alvo do “I ENED” são pesquisadores e profissionais de Educação e áreas afins, 
alunos dos cursos de Licenciatura, além de professores e gestores da Educação Básica, 
Técnica e Tecnológica.

OBJETIVOS

-  Inovar  o  ensino,  incentivando  a  pesquisa,  fortalecendo  os  relacionamentos  entre 
diversas instituições.
- Contribuir para a formação de educadores nas diversas áreas do saber.  
- Socializar resultados de pesquisas e experiências no campo da educação.

REGRAS PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS

No ato da inscrição, cada participante inscrito poderá submeter até quatro (04) resumos, 
inclusive na condição de coautor. A aceitação dos resumos para apreciação da Comissão 
Científica do evento estará condicionada às regras de apresentação do trabalho, dentro 
das normas estabelecidas.

Os resumos deverão ser enviados para o e-mail da comissão organizadora do evento 
enedifes@gmail.com e  no  assunto  do  e-mail  deve  estar  escrito  “SUBMISSÃO  DE 
RESUMOS”, acompanhado do nome do primeiro autor.

Normas para Preparação de Resumos

Solicitamos muita atenção na elaboração do texto, pois mesmo pequenas falhas poderão 
inviabilizar a aceitação do trabalho. 
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1. Instruções Gerais

1.1. Serão aceitos resumos na área de Educação, com até quatro (04) autores.

1.2. O resumo deve ser apresentado em língua portuguesa. Registrar até quatro palavras-
chave, em letras minúsculas, separadas por ponto, sem ponto final, após o corpo do texto 
principal do Resumo. Deixar uma linha em branco após palavras-chave.

1.3. Os autores devem certificar-se que: (a) o formato do texto obedece estritamente a 
todas as exigências deste guia; e (b) não existe confusão entre a letra “l” (ele) e o número 
1 (um), ou entre a letra “O” em caixa alta e o número 0 (zero).

1.4. O resumo deve ser redigido em apenas 01 (UMA) PÁGINA no tamanho A4, em texto 
contínuo, sem recuo na primeira linha, em fonte Arial tamanho 11, com margem esquerda 
de 2,5 cm, margens direita, superior e inferior de 2,0 cm, cabeçalho e rodapé de 1,25 cm, 
em espaço simples e justificado.  O texto deve ser formatado em Microsoft Word e 
arquivo salvo em versão compatível com Word 97-2003 (.doc).

1.5. As seções do resumo devem ser separadas por uma linha em branco e obedecer à  
seguinte formatação:

1.5.1. Título claro e conciso, com o máximo de 20 palavras, em caixa baixa com nomes 
científicos em itálico. 

1.5.2. Nomes completos dos autores acompanhados do respectivo e-mail. 

1.5.3.  Informações adicionais,  resumidas, sobre instituições, agências financiadoras da 
pesquisa, podem ser incluídas em nota de rodapé.

1.6. O corpo do resumo deve conter todos os elementos pertinentes a um trabalho de 
pesquisa, com uma pequena introdução (um rápido histórico do tema, evidenciando o 
problema que foi  pesquisado),  metodologia  (descrição dos procedimentos),  resultados 
(com apresentação de gráficos e/ou tabelas quando necessário) e as considerações ou 
conclusões (destacar o progresso e as aplicações que o trabalho propiciará). 

1.7. Não utilizar referências.

1.8.  Revisão  final  do  texto:  recomenda-se  que  os  autores  submetam  os  trabalhos  à 
revisão  gramatical,  antes  de  serem  enviados  para  inscrição.  A  Comissão  Científica 
reserva-se o direito de rejeitar trabalhos de redação descuidada ou ininteligível e que não 
obedeçam  estritamente  às  instruções  para  formatação.  O  resultado  da  análise  dos 
Resumos feito pela Comissão Científica será expresso em ACEITO e NÃO ACEITO.

2. Da originalidade do trabalho

A submissão do resumo à avaliação pela Comissão Científica deixa subentendido que se 
trata de trabalho original.

3- Organização e Apresentação do Pôster

Normas de apresentação



O Pôster selecionado deverá conter os seguintes itens em sua  apresentação gráfica:  
título,  nome(s)  do(s)  autor(es)  e  da(s)  Instituição(ões),  introdução,  problema/questões, 
objetivos,  metodologia,  resultados  e/ou  conclusões  e  referências.  Medidas 
recomendadas: 1,00 m de altura e 80 cm de largura. O “layout” é de responsabilidade dos  
autores.
Será exigida a presença de um dos autores do trabalho para a sua apresentação. Todos 
os trabalhos aceitos serão publicados. 

Observações

a) Serão automaticamente eliminados os trabalhos que não atenderem às normas de 
formatação e da ABNT.  b) O material  aceito para apresentação e/ou publicação será 
utilizado em sua versão original,  ou seja,  os arquivos enviados não são passíveis  de 
substituição  e/ou  modificações  posteriores.  A  revisão  do(s)  trabalho(s)  é  de 
responsabilidade do(s) autor(es); c) A taxa de inscrição será cobrada individualmente por 
autor e coautor(es), e não por trabalho; d) A taxa de inscrição não será devolvida em 
NENHUMA  hipótese; e) Apresentar os comprovantes do depósito e do preenchimento do 
formulário no ato do credenciamento.

4- Inscrições

Local: Sala da Coordenação Geral de Ensino no IFES – Campus de Alegre.
Horários de Inscrição: De 2ª a 6ª feira das 13:00h às 17:00h e de 18:30h às 21:00h 
(exceto em feriados).
Taxas: 

• R$ 20,00 – Professores
• R$ 10,00 – Alunos de Licenciatura

5- Cronograma

Período de Inscrição  De 04/04/ 11 a 19/05/11 (até o preenchimento 
das vagas).

Submissão de Resumos De 06/04/ 11 a 25/04/11
Resultado da apreciação de 
Resumos

05/05/11
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