III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO: ITINERÁRIOS
DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO
EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Osório/RS
Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Profissional em
Educação
Período: 12, 13 e 14 de setembro de 2019
O III Seminário Internacional: itinerários da pesquisa em Educação objetiva
reunir docentes e discentes-pesquisadores com foco no tema itinerários da pesquisa
em Educação. Nesse sentido, o PPGE UERGS, visa a qualificar o processo de
pesquisa e práticas acadêmicas do seu corpo docente/discente, bem como
contribuir para a socialização dos saberes construídos e das novas tecnologias
desenvolvidas.
SUBMISSÃO DE TRABALHO:
Serão abertas duas modalidades de apresentação:
a) Modalidade Oral (Resumo expandido)
b) Vídeo “Minha pesquisa em três minutos” (gravação)
PRAZO PARA SUBMISSÃO: de 24/06 a 22/07/2019 até às 23:59 para o e-mail
3seminario.ppgeduergs@gmail.com.

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS: 19/08/2019. Em comunicação
direta aos autores e (co)autores por e-mail.

NORMAS PARA ESCRITA DO RESUMO EXPANDIDO
1) Idiomas aceitos para envio de trabalhos: espanhol, inglês e português.
2)

Cada

trabalho

poderá

apresentar-se

com

até

4

(quatro)

autores-

pesquisadores, sendo 1 (um) na condição de autor e demais, na condição de coautores (Especialistas, Mestrandos, Mestres, Doutorandos e Doutores);

3)

Cada autor poderá submeter no máximo 02 (dois) trabalhos para

apresentação no evento;
4)

Os trabalhos enviados para submissão deverão atender as normas legais no

que se refere à autenticidade, ética e direitos do uso de imagem, com termo
devidamente autorizado e assinado (modelo em anexo);
5)

Os textos não necessitam ser inéditos;

6)

Para submissão, será necessário o envio do arquivo de um resumo

expandido, em formato “.doc” (Documento do Microsoft Word)
8) O trabalho deverá apresentar a seguinte estrutura:
- Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, Abstract; Keywords; Introdução,
Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências.
- Extensão de 5 (cinco) a 10 (dez) páginas.
- Ser digitado em página formato A4 (210 x 297mm), com margens superior e
esquerda de 3cm e inferior e direita com 2cm; fonte Arial, tamanho 12, com
espaçamento simples.
ORIENTAÇÕES PARA O TEXTO
Título: negrito, centralizado, fonte 12, com a primeira letra maiúscula.
Identificação: nome dos Autor(es) deve estar alinhado à direita, separado do título
por um espaço, seguido de pequena biografia em nota de rodapé incluindo e-mail e
telefone. Observação: serão retiradas as identificações para o processo de
avaliação dos textos submetidos.
Resumo em português: redigido em um único parágrafo, com extensão de 150 a
250 palavras, sem siglas ou abreviaturas e parágrafos. Deve conter objetivos,
métodos e ou metodologias ou técnicas metodológicas e principais resultados.
Palavras-chave: ao final do resumo entre 3 a 5 palavras ou expressões, separadas
por ponto e vírgula.
Abstract: versão do resumo na língua inglesa. Deve ter as mesmas características
do resumo, sem siglas ou abreviaturas.
Keywords: ao final do resumo entre 3 a 5 palavras ou expressões, separadas por
ponto e vírgula.

FORMATAÇÃO
Editor de texto: Word
Folha: formato A4, posição vertical.
Margens: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm.
Entradas de parágrafo: 1,25 cm, a partir da margem.
Espaçamento entrelinhas: 1,5 cm .
Espaçamento antes e depois: 0 pt.
Fonte para texto de introdução, desenvolvimento e conclusão: Times New
Roman, tamanho 12.
Fonte para ilustrações, tabelas, notas e citações diretas em recuo: Times New
Roman, tamanho 10.
Justificação: Todo o

texto deve

ser justificado, exceto as

referências.

As palavras em língua estrangeira: devem estar em itálico.
NORMAS PARA A PRODUÇÃO DO VÍDEO:
O video deverá ser gravado considerado as especificações técnicas abaixo:
- Ter duração de, no máximo, 3 (três) minutos;
- Estar em um dos formatos: avi, mpg, wmv, mp4;
- Evidenciar qualidade técnica de áudio e imagem;
- Apresentar a pesquisa considerando os seguintes aspectos: o objeto da pesquisa,
o(s) objetivo(s), o contexto da pesquisa, o referencial teórico, a metodologia e
resultados (finais ou parciais).

CRONOGRAMA:
•

A apresentação dos Resumos expandidos (modalidade oral) selecionados
será no dia 13 de setembro de 2019 – turno da manhã 8:00 às 12:00 na sede
do Programa de Pós-Graduação em Educação – UERGS, Rua Machado de
Assis, 1456, Bairro Sulbrasileiro, Osório/RS.

•

A apresentação dos vídeos selecionados será no dia 12 de setembro de 2019
– turno da tarde, das 17:30 às 19:00 na sede do Programa de PósGraduação em Educação – UERGS, Rua Machado de Assis, 1456, Bairro
Sulbrasileiro, Osório/RS.

•

Os trabalhos serão apresentados em salas equipadas com projetor e som.
Será informado por e-mail o número da sala a ser apresentado o trabalho
aprovado, juntamente com o informe do aceite.

ANEXO I
MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu,___________________________________________________,
portador da Cédula de Identidade nº _________________, inscrito no
CPF
sob
nº
________________,
residente
à
Rua
_____________________________, nº _______, na cidade de
____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do
menor
_______________________________
sob
minha
responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser
utilizada no trabalho ___________________________________, de
autoria de ___________________________.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso
da imagem acima referida em todo território nacional e no exterior,
desde que vinculado ao trabalho acima mencinado. Declaro que
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a
título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.
Cidade, ____ de _________________________ de2019.
_______________________________________________________
Assinatura

ANEXO II
COMITÊ CIENTÍFICO
Dr.ª Helena Venites Sardagna (PPGE UERGS/Brasil)
Dr. Luciano Andreatta Carvalho da Costa (PPGE UERGS/Brasil)
Dr.ª Maria Cristina Schefer (PPGE UERGS/Brasil)
Dr.ª Sandra Monteiro Lemos (PPGE UERGS/Brasil)
Dr.ª Thaís Janaina Wenczenovicz (PPGE UERGS/Brasil-PPGD UNOESC/Brasil)

