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III Congresso de Educação & 33ª Semana Pedagógica: 

Educação Inclusiva em perspectiva 

 

 

Submissão de Trabalho 

 

1 Normas para envio de resumo  

1.1 Os trabalhos deverão ser inscritos por meio do formulário ENVIO DE RESUMO 

até o dia 25 de setembro de 2020, impreterivelmente.  

1.2 A publicação dos resumos nos Anais do Congresso condiciona-se à avaliação da 

comissão organizadora. 

1.3 Será emitido certificado único, com o nome de todos os autores, para cada trabalho 

aprovado. 

1.4 Serão selecionados os 10 (dez) trabalhos de maior representatividade para 

apresentação oral. 

1.5 Divulgação dos trabalhos aceitos: 2/10/2020 

1.6 Data da apresentação dos trabalhos selecionados: 8/10/2020 

 

2 Formato do Resumo: TRABALHOS CONCLUÍDOS 

2.1 Título: letras MAIÚSCULAS; máximo de 200 caracteres (com espaço). 

2.2 Autores: nome completo e e-mail (para cada autor). 

2.3 Instituição, cidade, estado: para cada autor. 

2.4 Área temática: cf. item 5. 

2.5 Resumo: parágrafo único, máximo 1000 caracteres (com espaço). Deve conter: 

a. Introdução 

b. Objetivo 

c. Metodologia  

d. Resultados  

e. Considerações Finais  

2.6 Palavras-chave: mínimo 3 

2.7 Referências bibliográficas: máximo 5 

 

https://forms.gle/TEbYuP9MRDrBtkQJ6


 

 

3 Formato do Resumo: TRABALHOS EM ANDAMENTO 

3.1 Título: letras MAIÚSCULAS; máximo de 200 caracteres (com espaço). 

3.2 Autores: nome completo e e-mail (para cada autor). 

3.3 Instituição, cidade, estado: para cada autor. 

3.4 Área temática: cf. item 5. 

3.5 Resumo: parágrafo único, máximo 1000 caracteres (com espaço).Deve conter: 

a. Introdução 

b. Objetivo 

c. Métodos Propostos 

d. Cronograma 

e. Resultados Esperados 

3.6 Palavras-chave: mínimo 3 

3.7 Referências bibliográficas: máximo 5 

 

4 Processo de seleção e aceite 

ATENÇÃO: Não serão aceitos resumos nas seguintes condições: 

a. Envio fora do prazo. 

b. Fora do padrão especificado. 

c. Com apresentação insuficiente de dados. 

 

5 Áreas Temáticas 

- Educação e artes  

- Educação e novas tecnologias  

- Educação e inclusão  

- Educação e linguagens  

- Educação e diversidades  

- Educação e políticas públicas  

- Educação e meio ambiente  

- Educação e cidadania 

- Educação 4.0 

 

6 Apresentação do Trabalho 

● Os 10 (dez) resumos de maior representatividade, selecionados pela comissão 

organizadora, farão parte da sessão APRESENTAÇÃO ORAL. 



 

 

● O autor responsável pela apresentação deve estar presente no local virtual e horário 

determinado para apresentação aos congressistas e membros da comissão científica.  

● Os links e respectivos horários estabelecidos serão informados via e-mail ao 

participante. 

● Se selecionado, atente-se para as seguintes orientações: 

○ Verifique com antecedência a conexão, a bateria do aparelho que usar, a 

iluminação, o microfone e o fundo de captação da imagem. 

○ No início da exposição, lembre-se de se apresentar. 

○ Preferencialmente, utilize “apresentação em PowerPoint”, que deverá ser 

enviada até dia 6/10/2020 para o e-mail ndepedagogiaunifenas@gmail.com 

○ Para garantir visibilidade, o tamanho da letra deve ser igual ou superior a 24. 

○ Exponha os pontos de destaque de seu trabalho e faça uma apresentação 

espontânea, não uma simples leitura de seu trabalho escrito. 

● A apresentação deve ser feita no máximo em 10 minutos. 

 

Ao submeter o resumo para o III Congresso de Educação e 33ª Semana Pedagógica, o 

emitente concorda com todas as informações acima. 

 

Alfenas, 11 de setembro de 2020. 

 

Comissão organizadora do evento  

Curso de Pedagogia/Unifenas 

 

Links importantes: 

Contato: ndepedagogiaunifenas@gmail.com 

Transmissão do congresso: o link será disponibilizado por e-mail 

Submissão de trabalhos: ENVIO DE RESUMOS 

Para receber notícias do congresso, entre no grupo: GRUPO DE WHATSAPP 

 

mailto:ndepedagogia@gmail.com
mailto:ndepedagogia@gmail.com
https://forms.gle/CMQBgSCffk9woUtK6
https://chat.whatsapp.com/BxfeaeL4kiDHfcQUTBm25W

