“Docência e Interdisciplinaridade: caminhos entrecruzados”

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Serão aceitos para apresentação oral, trabalhos derivados de projetos de
pesquisa finalizados ou em andamento e relatos de experiências. Os trabalhos
poderão ter autorias individuais, coletivas ou institucionais quando se tratar de grupos
de pesquisa. No último caso, indica-se que além do grupo, seja mencionado o nome
do líder e do pesquisador responsável.
A data limite para a submissão de trabalho é 14/10/2019

Organização dos Trabalhos em Níveis Escolares e Modalidades de Educação

O trabalho proposto deve estar articulado a um dos níveis e modalidades da
educação a seguir e deverá constar na ficha de envio.
Níveis Escolares: Educação Básica e suas etapas (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio); e Educação Superior.
Modalidades de Educação: educação de jovens e adultos, educação especial,
educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação
do campo, educação escolar quilombola e educação a distância.

O texto a ser submetido deverá ter formato de resumo com 300 a 400 palavras,
com os seguintes itens:

1. Título: em negrito, caixa alta, espaçamento justificado, descrito no máximo
em 2 linhas.

2. Autoria: nome e SOBRENOME do autor seguido da instituição a qual está
vinculado. Quando autoria for coletiva, separar os autores por uma vírgula.
Alinhamento à direita.
3.

Resumo

contendo:

fundamentação

teórica,

objetivos,

metodologia,

resultados, considerações finais e referências bibliográficas.
4. Três palavras-chave.
6. Mencionar a(s) Fonte(s) de financiamento(s), caso houver.
7. Digitação e formatação do documento:


Formato PDF;



Fonte times New Roman, tamanho 12;



Papel tamanho A4;



Margem superior e inferior com 2,5 cm;



Margem esquerda e direita com 3,0 cm;



Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;



Espaçamento entre parágrafos: nenhum;



Alinhamento justificado.



Caso haja ilustrações como figuras (fotografias, desenhos etc.),

gráficos, tabelas e quadros estes devem vir no corpo do texto, com legendas
explicativas na margem superior da ilustração, e com indicação de fonte na margem
inferior, ambos com fonte de letra tamanho 10.

