V ENCONTRO DE EDUCADORES
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Cada inscrição dará direito à submissão de dois (02) resumos, na condição de
autor. A aceitação dos resumos para apreciação da Comissão Científica do
evento

estará condicionada

às regras

de

apresentação do

trabalho

estabelecidas pelas normas do presente edital.

1 Instruções gerais
1.1 Serão aceitos resumos simples com até três (3) autores, incluindo o
orientador.
1.1.1

Os

resumos

deverão

ser

enviados

para

o

e-mail

enedcampusalegre@gmail.com e no “assunto” do e-mail deve estar escrito
“SUBMISSÃO DE RESUMO”, acompanhado do nome do autor inscrito no
evento e do tema em que o trabalho se enquadra, conforme modelo:

1.1.2 Os temas propostos para a submissão dos resumos são:
a) Práticas de ensino na escola;
b) O papel da pesquisa na formação docente;
c) Diversidade e práticas educacionais inclusivas;
d) Práticas pedagógicas e formação docente;
e) Espaços e estratégias de participação política na escola;
f) Diálogo entre as ciências na escola e na comunidade: relatos de
experiências.

1.1.3 Serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica e de pesquisa.
1.2 O resumo deve ser apresentado em língua portuguesa.
1.3 Os autores devem certificar-se de que o formato do texto obedece
estritamente a todas as exigências aqui definidas.
1.4 O texto deve ser formatado em Microsoft Word, página A4, com margem
esquerda de 2,5 cm, margem direita, superior e inferior de 2,0 cm, espaço
simples e justificado. O arquivo deve ser salvo em versão compatível com
Word 97-2003 (.doc).
1.4.1 O texto deve ser redigido sobre o modelo padrão de resumo, disponível
na página do Ifes: www.alegre.ifes.edu.br.
1.5 As sessões do resumo devem ser separadas por uma linha em branco e
obedecer à seguinte formatação:
1.5.1 Título claro e conciso, com máximo de 100 caracteres, incluindo espaços,
em caixa alta, fonte Times New Roman, tamanho 12, centralizado.
1.5.2 Nomes completos e por extenso dos autores. O último a aparecer deve
ser o orientador, se for o caso. Será aceito trabalho com, no máximo, três (3)
autores, incluindo o orientador.
1.5.3 Informações adicionais sobre os autores (ex.: instituições, agências
financiadoras da pesquisa e contato (e-mail) devem ser incluídas abaixo da
seção autores, em fonte Times New Roman, tamanho 10, centralizado.
1.6 O corpo do resumo deve ser redigido com no mínimo 200 e no máximo 400
palavras, em texto contínuo, sem recuo na primeira linha, em fonte Times New
Roman, tamanho 12, conter todos os elementos pertinentes a um trabalho de
pesquisa ou de revisão bibliográfica, com uma pequena introdução (um rápido
histórico do tema, breve justificativa e o objetivo do trabalho), metodologia
(descrição dos procedimentos), resultados e discussão, e conclusão (destacar
o progresso e as aplicações que o trabalho proporcionará).
1.7 Registrar, no mínimo, três palavras-chave, em letras minúsculas com inicial
maiúscula, separadas por ponto e vírgula, com ponto final, em ordem
alfabética, posicionadas a um parágrafo após o corpo do texto principal do
resumo.
1.8 Não utilizar referências.
1.9 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 ao direito de rejeitar trabalhos de redação
descuidada ou ininteligíveis e que não obedeçam estritamente às instruções
para formatação. O resultado da análise dos resumos, feita pela Comissão
Científica, será expresso como ACEITO, ACEITE CONDICIONADO A
CORREÇÕES ou NÃO ACEITO.
1.10

Os

resumos

cujas

análises

forem

expressas

como

ACEITE

CONDICIONADO A CORREÇÕES deverão respeitar a data limite para envio
do arquivo corrigido, caso contrário, não farão parte dos anais do evento, não
poderão ser expostos ou apresentados.
1.11 Serão observadas a originalidade e relevância do tema proposto, sua
proximidade com os temas definidos nestas normas, a explicitação dos
pressupostos teóricos que subsidiam o trabalho, bem como a coerência e
coesão textual do resumo apresentado.
1.12 Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos anais do V ENED –
Encontro de Educadores do Ifes – campus de Alegre.
1.13 O material aceito para publicação nos anais do evento 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).
1.14 A Comissão Científica selecionará, para cada tema, até seis resumos para
serem apresentados em forma de comunicação oral.

2 Da originalidade do trabalho
2.1 A submissão do resumo para avaliação da Comissão Científica deixa
subentendido que se trata de trabalho original.

3 Organização e apresentação do Pôster
3.1 Normas para apresentação
3.1.1 O pôster deverá conter os seguintes itens em sua apresentação gráfica:
título, nome(s) do(s) autor(es) e da(s) instituição(ões), introdução (breve
discurso, apresentando o objetivo), metodologia, resultados e discussão e
conclusão.
3.1.2 Recomenda-se que o pôster seja confeccionado em tamanho 90 cm de
largura x 100 cm de altura. O layout é de responsabilidade dos autores.

3.1.3 Será exigida a presença de pelo menos um dos autores para a
apresentação do pôster.

4 Inscrições
A Inscrição dará direito ao participante de submeter dois (02) resumos, na
condição de autor; se inscrever em um minicurso e participar de todas as
atividades previstas para o evento.

4.1 Preenchimento da ficha de inscrição
4.1.1 A inscrição deverá ser feita no formulário específico disponível na página
do Ifes: www.alegre.ifes.edu.br.
4.1.1.1 Em caso de encaminhamento de mais de uma proposta de inscrição,
será considerado apenas o último formulário enviado.
4.1.2 No ato da inscrição o participante deverá se inscrever em até dois
minicursos, na condição de primeira e segunda opção.
4.1.2.1 Para cada minicurso foi disponibilizado um total de 30 vagas. Se no ato
de confirmação da inscrição for verificado que o limite de vagas do minicurso
de primeira opção foi excedido, o inscrito será alocado para o minicurso de
segunda opção.
4.1.3 Após o preenchimento da ficha de inscrição, o inscrito terá o prazo de três
(03) dias para efetivar o pagamento da taxa de inscrição e enviar o
comprovante de depósito, com nome e CPF escritos a caneta e legíveis, para o
e-mail enedcampusalegre@gmail.com.
4.1.4

Somente

será

considerada

efetivada

a

inscrição

que

estiver

acompanhada do e-mail contendo o comprovante de depósito em anexo.
4.1.5 Somente serão efetivadas as inscrições cujos comprovantes de depósito
estejam com nome e CPF dos participantes escritos a caneta e legíveis.
4.1.6 Caso o participante deseje submeter trabalho, deverá anexá-lo
juntamente com o comprovante de depósito e enviar para o e-mail
enedcampusalegre@gmail.com, respeitando as normas de envio, citadas
acima.
4.1.6.1 Os cooperados da Coopa-Ifes/Alegre devem anexar, também, o
comprovante de associação para justificarem o desconto na taxa de inscrição.

4.2 Taxa de inscrição
4.2.1 A taxa de inscrição será de R$ 35,00 por participante.
4.2.2. A taxa de inscrição para alunos cooperados da Coopa-Ifes/Alegre será
de R$ 25,00.
4.2.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito via depósito, efetuado
na seguinte conta: Banco do Brasil, agência 0281-X, conta corrente nº 3131-3.
Beneficiário: Cooperativa dos Alunos do Instituto Federal do Espírito Santo –
campus de Alegre.
4.2.4 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em hipótese
alguma.

5 Cronograma

ATIVIDADES

PERÍODO
Inscrições
10/06 a 02/08/2015
Submissão de resumos
10/06 a 26/07/2015
Resultado da apreciação dos resumos 30/07/2015
Envio dos resumos corrigidos
Até 02/08/2015
Resultado final – resumos corrigidos
10/07/2015
Evento
10/08/2015

COMISSÃO ORGANIZADORA DO V ENED
Port. nº 070, de 30/03/2015.

