
EDITAL 

II Congresso de Educação & 32ª Semana Pedagógica  

 
 

Submissão de Trabalho: Normas para envio de resumo  

Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: maria.cristina@unifenas.br, com cópia 

para pedagogia.alfenas@unifenas.br  e iicepedagogiaunifenas@gmail.com  até o dia 21 de 

maio de 2019, impreterivelmente.  

 

A taxa de inscrição é de R$ 40,00 por pessoa e poderá ser pago no dia do evento, tendo 

o direito de apresentar trabalhos e participar de todas as atividades do congresso. 

A taxa de inscrição é de R$ 25,00 por pessoa e poderá ser pago no dia do evento, tendo 

o direito de apenas apresentar trabalhos. 

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

inscrição do(s) autor (es).  

 

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

apresentado. A certificação condiciona-se à apresentação virtual e oral 

 

Divulgação dos trabalhos aceitos: 29/05/2019 

 

Data da apresentação: 04/06/2019 

 

Formato do Resumo: TRABALHOS CONCLUÍDOS 

 

1. Título: Letra Times New Roman 14 - letra MAIÚSCULA em negrito; máximo de 

duas linhas. 

 

2. Autores: acrescentar um espaço simples e na linha seguinte colocar em sequência, os 

autores do trabalho (SOBRENOME EM LETRA MAIÚSCULA, iniciais do nome). 

Nomes dos autores separados por ponto e vírgula. 

 

3. Instituição: acrescentar um espaço simples e, na linha seguinte, colocar a instituição 

dos autores, cidade e estado. 

 

4. Resumo: parágrafo único, máximo 300 palavras. Deve conter: 

a. Introdução 

b. Objetivo 

c. Metodologia  

d. Resultados  

e. Considerações Finais  

f. Palavras-chaves (mínimo 3 e no máximo 4) 
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5. Formatação do texto: Papel A4, Letra Times New Roman 12 (exceto o título que 

deverá ser Times New Roman 14), espaço simples, parágrafo único e justificado, 

margens de 3 cm. O conteúdo não poderá exceder uma folha. 

 

Formato do Resumo: TRABALHOS EM ANDAMENTO 

 

1. Título: Letra Times New Roman 14 - letra MAIÚSCULA em negrito; máximo de 

duas linhas. 

2. Autores: acrescentar um espaço simples e na linha seguinte colocar em sequência, os 

autores do trabalho (SOBRENOME EM LETRA MAIÚSCULA, iniciais do nome). 

Nomes dos autores separados por ponto e vírgula. 

3. Instituição: acrescentar um espaço simples e, na linha seguinte, colocar a instituição 

dos autores, cidade e estado. 

4. Resumo: parágrafo único, máximo 300 palavras. Deve conter: 

a. Introdução 

b. Objetivo 

c. Métodos Propostos 

d. Cronograma 

e. Resultados Esperados 

f. Palavras-chaves (mínimo 3) 

6. Formatação do texto: Papel A4, Letra Times New Roman 12 (exceto o título que 

deverá ser Times New Roman 14), espaço simples, parágrafo único e justificado, 

margens de 3 cm. O conteúdo não poderá exceder uma folha. 

 

ATENÇÃO: Não serão aceitos resumos nas seguintes condições: 

1. Envio fora do prazo. 

2. Fora do padrão especificado ou com formatação inadequada. 

3. Com apresentação insuficiente de dados. 

 

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 

 

Apresentação do Trabalho 



 Os resumos serão analisados pela comissão científica do Congresso, sendo julgados 

aprovados ou reprovados.  

 Os resumos aprovados serão apresentados no formato Pôster VIRTUAL E 

APRESENTAÇÃO ORAL. 

 Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados no horário e local estabelecidos, que 

será informado via e-mail. 

 O autor inscrito no evento e responsável pela apresentação deve estar presente no local 

e horário determinado para apresentação aos congressistas e membros da Comissão 

Científica. 

 Os autores tem de 10 a 15 minutos para apresentação do trabalho e mais 5 minutos 

para debate.  

 Dimensão do pôster virtual: 90 x 100 cm. 

Ao enviar o Trabalho para o II Congresso de Educação & 32ª Semana Pedagógica, 

o emitente concorda com todas as informações citadas acima. 

 


