
 

Orientações para Elaboração de Trabalhos 

 Submissão de trabalhos 

 Período para submissão: 15 a 21 de maio de 2013 (comissão devolve dia 27 de maio e entrega 

final será 03 de junho de 2013). 

 Os trabalhos deverão passar por uma rigorosa revisão de português e atenderem as normas da 

ABNT. 

 Junto com o encaminhamento do trabalho deverá ser enviado o arquivo contendo o (s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) taxa(s) de inscrição(ões) no evento do(s) autor(es) e co-
autores. 

 Número máximo de autores por trabalho: 06 (seis) com orientador. 

 Não serão aceitos trabalhos incompletos. Os textos completos e resumos serão publicados nos 
anais do evento, se atenderem aos critérios: qualidade acadêmica e importância para a área, 

correção gramatical, atendimento às normas da ABNT, vinculação ao evento e eixos temáticos, 
e, de acordo com as possibilidades orçamentárias. 

Obs.: O formulário das inscrições serão repassados a cada faculdade que responsabilizarão pelo 

preenchimento das mesmas. 

 Eixos Temáticos 

1. Ensino, Aprendizagem, Pesquisa e Avaliação na Educação Básica 

2. Formação de Professores para a Educação Infantil e Básica 
3. Desenvolvimento Profissional Docente e Ética na Educação 
4. Políticas de Formação Docente para a Educação Básica 

 Modalidades 

1. Comunicação Oral (Resumo mais texto completo – o tempo de apresentação será de 15 minutos). 
2. Posters. 
3. Oficinas: I. Objetivo; 

II. Descrição do conteúdo; 
III. Metodologia; 

IV. Recursos. 
 

Obs.: Os posters deverão estar montados até às 18 horas do dia 13/06/2013. 

 
 Tipo de Estudo 

 

1. Pesquisa Bibliográfica 
2. Pesquisa de Campo 

3. Estudo de Caso 
4. Relato de Experiência 

 

 Os trabalhos deverão conter 



 
1. Resumo 

 
 O resumo simples deverá ser escrito em parágrafo único e conter entre 300 a 400 palavras. Os elementos 

do resumo serão: título, escrito em letras maiúsculas; autores e orientadores , escrever os nomes abaixo 
título e alinhados à direita; e-mail, informar somente o e-mail do 1º autor; instituição dos autores e 

orientadores; Introdução: visão geral sobre o tema, definição dos objetivos e relevância do estudo; 
Método: como o trabalho foi realizado (procedimentos, estratégias, sujeitos participantes, documentos, 
equipamentos, ambientes, período de pesquisa, etc.); Resultados e Discussão: resultados obtidos (ou 
esperados); Considerações finais ou conclusão: apontamentos dos resultados obtidos com relação aos 

objetivos propostos para assunto investigado ou desenvolvido. Fonte: Times New Roman, tamanho 
12, espaço simples, justificado, com margens de 2,5 cm. 
 

 Palavras-chave , informar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras que representem as palavras-chave. 

 

 Trabalho completo 

Mínimo 8 páginas e, no máximo, 12 páginas (incluindo as referências bibliográficas, de acordo com as 

normas da ABNT), com as seguintes especificações: Word for Windows; no alto, centralizado, indicar o 

título do trabalho em negrito, à direita indicar o(s) nome(s) do(s) autor(es), instituição e e-mail; fonte: 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5cm, justificado, margens 2,5 cm. 

 Envio de trabalho 

Os trabalhos deverão ser enviados apenas por e-mail, no endereço eletrônico: trabalhos@fesurv.br 

O resumo deverá ser enviado em um arquivo e o texto completo em outro, ou seja, em arquivos 

diferentes, ambos identificados pelo título do trabalho. Por ex. formaçãodeprofessoresresumo.doc e 

formaçãodeprofessorestextocompleto.doc. Os arquivos devem ser enviados em uma única mensagem, 

cujo título também é o título do trabalho. 

Exemplo:  

Arquivo resumo:  

EIXO1_ MODALIDADE 2 _ TIPO 4 _ SOUZA, Joãozinho _Resumo  

Arquivo trabalho completo: 

 EIXO1_ MODALIDADE 2 _ TIPO 4 _ SOUZA, Joãozinho _ Completo 

 

Observação: Arquivos no formato pdf. 

mailto:trabalhos@fesurv.br

