NORMAS GERAIS PARA COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES
1 - CONDIÇÕES, INSCRIÇÕES E SELEÇÃO DE TRABALHOS
Os participantes poderão inscrever-se pelo site www.siecjuizdefora.com.br e os resumos
ampliados serão enviados para o e-mail: siec.anais@gmail.com  até o dia 15 de março de
2019, juntamente com cópia do comprovante de depósito da inscrição.
Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma Comissão Científica.
Para enviar o Resumo Ampliado é obrigatório o pagamento da inscrição dos autores e
coautores.
Cada pessoa poderá submeter até 2 trabalhos (comunicação ou pôster), sendo: 1 como
autor(a) principal e 1 como coautor(a)
Cada comunicação ou pôster poderá ter um máximo de quatro autores.
Não será possível corrigir ou modificar as comunicações ou pôsteres após o envio.
Não serão considerados os trabalhos em que o autor ou coautor(es) não estejam inscritos
no Simpósio.
Não serão considerados trabalhos enviados fora das normas descritas neste edital e em
PDF.
2- EIXOS TEMÁTICOS
12345-

Gestão, currículo e avaliação da educação básica no Brasil.
Aprendizagem e Neurociência.
Políticas para formação docente e inovação pedagógica.
Tecnologia e cultura digital no currículo da educação básica.
Educação, diversidade cultural e inclusão social.

3 - FORMATO E APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS
O envio das comunicações requerem a apresentação de um Resumo Ampliado de 5 a 9 mil
caracteres (com espaço).
As comunicações podem incluir estudos, trabalhos acadêmicos e relatos de experiência.
O Resumo Ampliado deverá ser enviado em formato de editor de textos Word 1997 ou
posterior, com as seguintes descrições:
Papel A4
Margens de 03 cm
Fonte Times New Roman tamanho 12
Espaço entrelinhas simples.
Alinhamento justificado
Não numerar as páginas
O título deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento central.
Os nomes dos autores/autoras devem aparecer debaixo do título da obra, alinhado à

esquerda, seguido a identificação da instituição e com o e-mail dos autores/autoras.
Resumo ampliado deve conter: Introdução do problema, desenvolvimento, conclusões e
referências, observando-se as normas habituais para a publicação de artigos científicos.
Conteúdo da Comunicação Oral deve fazer referência ao Simpósio e ao respectivo Eixo
Temático escolhido pelo(s) autore(s). O conteúdo deve conter o título e o desenvolvimento
do trabalho, a discussão dos resultados e as conclusões.
3.1 APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORAL.
Os autores deverão comparecer ao local e horário indicados pela comissão para entrega do
pendrive, com apresentação em power-point, no dia da sessão de apresentação, em Juiz de Fora
- MG. Durante a sessão de apresentação da comunicação oral é necessária a presença de,
no mínimo, um dos autores para apresentação ao público e responder aos questionamentos
da Comissão Científica. O tempo máximo de apresentação oral será de 10 minutos,
seguidos de mais 05 minutos para perguntas e respostas. O autor que não cumprir os
prazos estabelecidos
terá o seu trabalho reprovação pela comissão.
4 FORMATO E APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES
O envio dos pôsteres requer a apresentação de um Resumo Ampliado de 3 a 5 mil
caracteres (com espaço).
Todos os Pôsteres devem ser enviados em formato de editor de textos Word 1997 ou
posterior, com as seguintes diretrizes:
Papel A4 (29,7cm x 21 cm)
Margens de 03 cm
Fonte Times New Roman tamanho 12
Espaço entrelinhas simples.
Alinhamento justificado
Não numerar as páginas.
O título deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento central.
Os nomes dos autores/autoras devem aparecer debaixo do título da obra, alinhado à
esquerda, seguido a identificação da instituição e com o e-mail dos autores/autoras.
Resumo Ampliado deve conter: Introdução do problema, desenvolvimento, conclusões e
referências, observando-se as normas habituais para a publicação de artigos científicos.
Conteúdo do pôster deve fazer referência ao Simpósio e ao respectivo Eixo Temático
escolhido pelo(s) autore(s). O conteúdo deve conter o título e o desenvolvimento do
trabalho, a discussão dos resultados e as conclusões.
4.1 APRESENTAÇÃO DO PÔSTER.
Os autores deverão comparecer ao local e horário indicados pela comissão para entrega de
seus pôsteres no dia da sessão de apresentação, em Juiz de Fora - MG e pela sua retirada
após a sessão. Durante a sessão de apresentação dos pôsteres é necessária a presença de, no
mínimo, um dos autores junto ao pôster para atender ao público interessado e fazer sua
integração com o conjunto dos autores que participam da sessão de pôsteres, além de ter
sua presença registrada pela secretaria do SIEC.

4.2 ESTRUTURA E DIMENSÕES DO PÔSTER
Largura mínima 50 cm e máxima 90 cm. Altura mínima 80 cm e máxima 120 cm. É
obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão.
5 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO E A
PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS E PÔSTERES
Os trabalhos aprovados pela comissão científica serão divulgados no site
www.siecjuizdefora.com.br no dia 15 de abril de 2019.
Os trabalhos aprovados e apresentados no Seminário serão publicados em Anais no site do
SIEC.
6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS POR PARTE DO COMITÊ
CIENTÍFICO
• Clareza na formulação e desenvolvimento do tema.
• Relevância da contribuição para a formação e gestão da escola contemporânea.
• A consistência e a precisão no tratamento teórico e metodológico.
• Correção na linguagem do texto e cumprimento das normas da ABNT;
• O cumprimento das condições de apresentação e as regras de formato.
ATENÇÃO!
Faça o download do arquivo contendo o modelo padronizado para envio do resumo
ampliado.
Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão publicados em Anais do Simpósio,
no site do SIEC, contendo o ISBN, sendo de inteira responsabilidade dos autores e
coautores as informações e resultados de pesquisas divulgados. Para obter a publicação nos
ANAIS do Simpósio, os autores deverão estar presentes para apresentação dos trabalhos
nos horários estabelecidos pela Comissão Científica, no dia 26 de abril de 2019, das 8h30 às
12h30.

