
   
 
 

 
 

 

EDITAL Nº 25 /2017 - SME 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA O IV SEMINÁRIO DE 

EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza e a Coordenadoria de Ensino 

Fundamental, por intermédio da Célula de Desenvolvimento Curricular/Núcleo de Inclusão e 

Diversidade, torna público o presente edital, que dispõe das orientações para submissão e seleção 

de trabalhos escritos para apresentação em formato oral (trabalho completo) e em formato pôster 

(resumo expandido) para o IV Seminário de Experiências Educacionais Inclusivas do Município 

de Fortaleza, que ocorrerá no dia 15 de dezembro do corrente ano. 

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

Serão selecionados 24 trabalhos: 18 trabalhos completos (apresentação oral) e 6 resumos 

expandidos (apresentação em pôster), cuja organização e distribuição estarão dispostas por 

Distrito de Educação.  

Os trabalhos constituir-se-ão de experiências de inclusão no contexto do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), da sala de aula comum em parceria com o Atendimento 

Educacional Especializado e em demais contextos pedagógicos, conforme as categorias (A, B e 

C), dispostas no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1: Distribuição dos trabalhos em formatos oral e pôster 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

DISTRITOS DE 

EDUCAÇÃO 

TRABALHOS COMPLETOS (Apresentação 

Oral) 
RESUMOS 

EXPANDIDOS 

(Apresentação pôster) 

– TODAS AS 

CATEGORIAS 

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

Contexto de 

AEE da rede 

municipal de 

ensino de 

Contexto de sala 

comum em 

parceria com o 

AEE da rede 

Demais 

profissionais da 

rede municipal de 

ensino de Fortaleza 



   
 
 

 
 

Fortaleza municipal de 

ensino de 

Fortaleza 

I 1 1 1 1 

II 1 1 1 1 

III 1 1 1 1 

IV 1 1 1 1 

V 1 1 1 1 

VI 1 1 1 1 

Total por formato 6 6 6 6 

 18 6 

Total de trabalhos                                               24 

 

 

 

2 INSCRIÇÃO E PRAZO DE ENTREGA DOS TRABALHOS ESCRITOS 

 

Poderão participar da submissão dos trabalhos todos os professores e demais 

profissionais da educação (diretores, coordenadores e profissionais de apoio) da rede municipal 

de ensino de Fortaleza.  

Serão aceitos trabalhos que relatem experiências inéditas e abordem práticas 

pedagógicas de inclusão de alunos com deficiência (sensorial, física, intelectual e múltipla), 

transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação. Para a submissão dos trabalhos 

escritos, o autor deve seguir as orientações descritas no item 3 deste edital. 

Cada trabalho (completo e resumo expandido) constará somente de um autor e, se 

houver, de um coautor. O autor deve ser o profissional que realizou a experiência pedagógica de 

inclusão, e o coautor o profissional que o auxiliou na implementação e no desenvolvimento da 

experiência pedagógica de inclusão.  

Não serão aceitos trabalhos que não estejam em acordo com as orientações 

descritas nos itens 2 e 3. 



   
 
 

 
 

 

2.1 Orientações para entrega do trabalho: 

Para a entrega dos trabalhos escritos (completo e resumo expandido), o candidato deverá 

levar ao seu respectivo Distrito de Educação um envelope pardo (tamanho A4), lacrado, contendo 

a documentação descrita no item 2.2 deste edital.  

A identificação do candidato deve estar descrita na frente do envelope com as seguintes 

informações: nome completo, CPF, escola onde trabalha, Distrito de Educação ao qual pertence, 

telefone e e-mail para contato. 

 

2.2 Documentos obrigatórios contidos no envelope: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo 1); 

b) Trabalho impresso, constando apenas título (e subtítulo, se houver) - essa orientação prevê a 

conservação do anonimato do candidato para fins de avaliação. 

 

2.3 Prazos: 

DATA ATIVIDADE 

22/09 a 31/10/2017 Entrega dos trabalhos escritos no Distrito de Educação 

06/11/2017 Resultado parcial dos trabalhos aprovados 

08/11/2017 Interposição de recursos 

10/11/2017 Resultado final dos trabalhos aprovados 

 

 

3 ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS ESCRITOS 

 

3.1 Especificações técnicas para os trabalhos escritos (trabalho completo e resumo 

expandido): 

a) Título (e subtítulo, se houver): centralizado, negrito e em caixa alta; 

b) Tamanho do papel: A4; 

c) Cor da fonte: preta; 



   
 
 

 
 

d) Fonte: Times New Roman; 

e) Tamanho da fonte do título, do texto e das referências: 12; 

f) Tamanho da fonte da citação (direta) fora do texto: 11; 

g) Tamanho da fonte das notas de rodapé: 10; 

h) Alinhamento do texto: justificado; 

i) Espaçamento: 1,5; 

j) Margens: esquerda e superior 3cm, direita e inferior 2cm; 

l) Quantidade de páginas para o trabalho completo que será apresentado em formato oral: mínimo 

8 e máximo 10 (com referências bibliográficas); 

m) Quantidade de páginas para o resumo expandido que será apresentado em formato pôster: 3 

páginas (com referências bibliográficas). 

 

3.2 Orientações para a elaboração dos trabalhos escritos (trabalho completo e resumo 

expandido): 

O relato de experiência deve apresentar: 

a) Título; 

b) Introdução (apresentação, problematização, justificativa, objetivo); 

c) Descrição da atividade, contendo os procedimentos metodológicos, bem como ano/série, 

turma; 

d) Desenvolvimento da experiência e discussão com base nos aportes teóricos; 

e) Considerações Finais (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância para o 

processo de inclusão do aluno cuja experiência pedagógica foi apresentada); 

f) Referências. 

 

4 ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

4.1 Formato oral (trabalho completo): 

Os trabalhos selecionados serão distribuídos em dois blocos.  

A apresentação de cada trabalho terá duração de até 15 minutos. Será permitida a 

utilização de recursos audiovisuais. 



   
 
 

 
 

As apresentações deverão ser encaminhadas aos respectivos Distritos de Educação com 

antecedência mínima de duas semanas do evento para apreciação da comissão e armazenamento 

do mesmo. 

A divulgação dos dias, horários e locais das apresentações será feita no canal educação da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza no endereço eletrônico (educacao.fortaleza.ce.gov.br). 

 

4.2 Formato pôster (resumo expandido): 

 Os pôsteres serão apresentados/expostos no dia do IV Seminário e as seis (6) 

apresentações ocorrerão durante os intervalos do evento. A divulgação dos dias, horários e locais 

das apresentações será feita no canal educação da Prefeitura Municipal de Fortaleza no endereço 

eletrônico (educacao.fortaleza.ce.gov.br). 

O pôster também deve conter título, subtítulo, se houver, e nome do autor e coautor, se 

houver, conforme o trabalho escrito enviado no ato da inscrição, além dos elementos textuais 

citados no item 3.2 (com exceção da alínea f – referências bibliográficas).  

 

4.2.1 Especificação do Pôster: 

a) Material: lona plástica vinílica ou papel glossy brilhante; 

b) Metragem: 1,00m (altura) x 0,95m (largura); 

c) Acabamento: bastões, ponteiras e barbante superior. 

 

 

5 CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

1. Foco no tema da inclusão escolar de alunos público-alvo da educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva; 
2,0 

2. Coerência com os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva; 
2,0 

3. Coesão textual; 
2,0 

4. Descrição de estratégias pedagógicas inclusivas considerando os diversos 

contextos educacionais; 
2,0 

5. Referência às condições de acessibilidade na escola: física, pedagógica, nas 

comunicações e informações; 
2,0 



   
 
 

 
 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 
10,0 

 

Fortaleza,            de                     de 2017. 

 

 

 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação  

 

 

 

ANEXO ÚNICO AO EDITAL Nº /2017 – SME 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO PARA O IV SEMINÁRIO 

DE EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS DO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA 

 

Título do trabalho: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tipo de trabalho: (   ) Trabalho completo              (   ) Resumo expandido 

 

Nome do autor: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CPF do autor: _________________________________________________________________ 

Telefone e e-mail de contatos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Nome do coautor, caso haja: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CPF do coautor: _______________________________________________________________ 



   
 
 

 
 

Telefone e e-mail de contatos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Escola onde foi realizada a experiência de inclusão: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Distrito de Educação: ____________________ 


