
 

 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM EDUCAÇÃO – PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS 

PARA O SÉC. XXI: POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM EQUIDADE 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME) torna público o regulamento que 

estabelece as normas e os procedimentos para a submissão de trabalhos na modalidade 

Comunicação Oral no I Seminário Internacional em Educação - Perspectivas 

Educacionais para o Séc. XXI: por uma Educação de qualidade com equidade, que 

será realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2019, no Centro de Eventos do Ceará.  

 

2. OBJETIVO 

Fomentar a discussão acerca da Educação Pública no cenário atual, considerando o 

contexto político, social e econômico, na perspectiva de uma educação com qualidade e 

equidade. 

 

3. ÁREAS TEMÁTICAS  

- Avaliação Educacional 

- Competências Socioemocionais, Mediação Escolar e Cultura de Paz  

- Educação de Jovens e Adultos 

- Educação Inclusiva 

- Educação Infantil  

- Educação Integral 

- Escola, Currículo e Mudança 

- Financiamento da Educação 

- Formação dos Profissionais da Educação  

- Gestão da Educação 

- Inovação Educacional  

- Primeira Infância  

- Qualidade, Diversidade e Equidade na Educação Pública Brasileira  

 

4. INSCRIÇÕES 

Os interessados deverão fazer sua inscrição através do formulário eletrônico disponibilizado 

na seguinte página: http://uece.br/eventos/isie/. 

 

DATAS E PRAZOS PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

DATAS PRAZOS 

Período de inscrição e submissão de trabalhos 

(texto completo da Comunicação Oral) 
16 de agosto a 06 de setembro de 2019  

Divulgação dos trabalhos selecionados  20 de setembro de 2019 

Entrega dos Banners 
26 de setembro, no Centro de Eventos do 

Ceará, a partir das 14h 

http://uece.br/eventos/isie/


 

 

5. NORMAS COMUNICAÇÃO ORAL 

a) A submissão das Comunicações requer a apresentação do texto completo, precedido 

de um resumo de até 800 caracteres, incluindo os espaços entre palavras, 

apresentado em um único parágrafo, sem notas nem referências bibliográficas, com 

três palavras-chaves, em caixa baixa, separadas por ponto e vírgula. Não serão 

aceitos trabalhos cujos resumos excedam esse tamanho. O texto completo 

(introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, apresentação e 

discussão dos resultados, considerações finais e referências bibliográficas), incluídas 

as notas de rodapé, quadros e tabelas, deve ter uma extensão de 6 a 10 páginas, 

incluindo os espaços entre palavras. 

b) Os textos poderão ser submetidos e apresentados em português, espanhol ou inglês. 

c) As Comunicações Orais podem incluir relatórios de pesquisas e estudos, relatos de 

experiências e trabalhos acadêmicos concluídos ou em andamento. 

d) O título do trabalho deve estar em letra maiúscula, negrito, alinhamento centralizado. 

Os nomes dos autores/autoras devem aparecer logo abaixo do título do trabalho, 

alinhados à direita e acompanhados pela identificação da instituição e correio 

eletrônico dos autores/autoras.  

e) O texto completo do trabalho deve ser enviado em formato de editor de textos Word 

2003-2007 (modo de compatibilidade), com as seguintes diretrizes: Papel A4 (29,7cm 

x 21 cm), margens superior e esquerda de 2,5 cm e inferior e direita de 2 cm. Fonte 

Times New Roman tamanho 12, espaço entrelinhas de 1,5 e alinhamento justificado. 

As páginas deverão estar numeradas na parte superior direita.  

 

6.  AS COMUNICAÇÕES ORAIS SELECIONADAS SERÃO APRESENTADAS POR MEIO 

DE BANNER, OBEDECENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

a) Estrutura e dimensões do banner: largura: mínima 50 cm e máxima 90 cm. Altura: 

mínima 80 cm e máxima 120 cm. É obrigatório que o banner seja confeccionado com 

cordão para pendurar. O texto do trabalho deverá ser legível a uma distância de pelo 

menos dois metros. 

b) Conteúdo do banner: o banner deve fazer referência ao Evento e mencionar autores e 

instituições. O conteúdo deve contemplar: título, desenvolvimento do trabalho, 

discussão dos resultados e conclusões. Utilizar o mínimo de texto e o máximo de 

figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. 

c) Cada trabalho poderá ter até três (3) autores. Cada autor/apresentador poderá enviar, 

no máximo, um (1) trabalho.  

d) Entrega e apresentação do banner: os autores são pessoalmente responsáveis pela 

entrega de seus banners no local, data e horário especificados no item 4. O 

cronograma de apresentação será comunicado após a divulgação dos resultados Da 

seleção dos trabalhos. A retirada do banner deve ocorrer no último dia do evento, em 

balcão especificado pela Coordenação. Durante a sessão de apresentação dos 

banners é necessária a presença de, no mínimo, um dos autores para atender o 

público interessado.  

e) Não será permitido: 

 O uso de retroprojetor, computador, microfone e/ou outros equipamentos elétricos. 



 

 A utilização de aparelhos e instrumentos sonoros que interfiram na comunicação 

dos autores da sessão. 

 A apresentação oral ou performática. 

 A apresentar em data, local ou horários diferentes dos programados. 

 A apresentação por não autores. 

 

7. DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

Ao submeter o texto da comunicação oral para o evento, o(s) autor(es) concordam com os 

seguintes termos: 

a) O(os) autor(es) mantêm os direitos sobre o trabalho escrito, mas a sua publicação nos 

Anais do Evento implica, automaticamente, a cessão integral e exclusiva dos direitos 

autorais, sem pagamento sob a Licença Creative Commons Attribution CCBYNC que 

permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação 

inicial nesse Evento. 

b) As ideias e opiniões expressas no trabalho escrito são de exclusiva responsabilidade 

do(os) autor(es), não refletindo, necessariamente, as opiniões dos organizadores do 

Evento. 

c) Após a primeira publicação, o(os) autor(es) têm autorização para assumir contratos 

adicionais, independentes do evento, para a divulgação do trabalho por outros meios 

(ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), desde que 

respeitada a licença vigente no momento da publicação inicial e feita a citação 

completa da mesma autoria e da publicação original. 

 

8. ÉTICA NA PESQUISA 

Quando envolver seres humanos (entrevistas, experimentações etc.) é necessário informar 

a obediência aos procedimentos éticos estabelecidos para a pesquisa científica. Exceto nos 

casos em que haja permissão para a identificação, é preciso garantir o anonimato aos 

participantes da pesquisa e, se necessário, às instituições; a autorização ou restrição à 

identificação deve ser informada, em nota, no corpo do artigo. O mesmo princípio se aplica 

para a divulgação de imagens de pessoas e instituições. 

 

9. AÇÕES ANTIPLAGIARISMO 

Os autores devem responder às exigências de originalidade e ineditismo do artigo e garantir 

a explicitação de todas as fontes e referências que compõem o trabalho submetido a este 

edital. O atendimento a essas exigências e condições será atentamente verificado com as 

ferramentas disponíveis. Uma vez identificada situação de plágio ou não ineditismo, o 

trabalho será automaticamente desclassificado.  

 

10. CONFLITOS DE INTERESSE 

Caso a pesquisa desenvolvida ou a publicação do artigo possa gerar dúvidas quanto a 

potenciais conflitos de interesse, os autores devem declarar em nota final que não foram 

omitidas quaisquer ligações a órgãos de financiamento, bem como a instituições comerciais 

ou políticas. Do mesmo modo, deve-se mencionar a instituição à qual os autores 

eventualmente estejam vinculados ou que tenha colaborado na execução do estudo, 

evidenciando não haver quaisquer conflitos de interesse com o resultado nele apresentado. 



 

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO CIENTÍFICA 

a) Critérios de avaliação da Comissão Científica: 

 Clareza na formulação e no desenvolvimento do tema. 

 Relevância aos processos educacionais que contribuam para uma educação de 

qualidade com equidade. 

 Consistência e rigor no tratamento teórico e metodológico. 

 Correção na linguagem do texto e nas citações e referências bibliográficas. 

 Cumprimento das condições de submissão e das normas de formatação. 

 

b) O parecer da Comissão Científica é conclusivo e, como tal, não estará sujeito à 

revisão. Em consequência, reiteramos a importância da qualidade dos trabalhos e a 

estrita observância às condições de submissão, normas de formatação e critérios de 

avaliação. Os trabalhos deverão passar por revisão ortográfica e gramatical e 

atender às normas da ABNT. Não serão aceitos trabalhos incompletos ou que já 

tenham sido apresentados em outros eventos ou publicados em periódicos, livros ou 

anais de eventos. 

c) O resultado da seleção dos trabalhos avaliados será publicado na página da 

Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME). 

 

12. CERTIFICADO 

a)  Os trabalhos apresentados terão direito a certificado, no qual constará o nome de 

todos os autores cadastrados no formulário online de submissão. 

b) Não serão feitas correções nos nomes de autores ou título do trabalho no certificado. 

c) Os certificados serão disponibilizados online, após a realização do evento. 

 

13. PÚBLICO 

Profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Fortaleza. 
 

 
 

Fortaleza, 09 de agosto de 2019. 
 
 
 

Jefferson de Queiroz Maia 
Secretário Municipal da Educação, respondendo 

 


