
Chamada para submissões

A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: 
REALINHANDO DOS CAMINHOS PARA A INCLUSÃO

Diretrizes para Autores
Prezados autores, está aberto o período de inscrição de trabalhos para o IV Fórum Distrital de EPT 
Inclusiva.
Aguardamos sua participação!

EIXOS TEMÁTICOS:
EIXO 1: A Educação profissional para as Relações Étnico-raciais
EIXO 2: A Educação profissional para as pessoas com necessidades específicas
EIXO 3: A Educação profissional e a questão de gêneros
EIXO 4: A Educação profissional e a diversidade
EIXO 5: A Educação profissional e a pesquisa aplicada à pesca
EIXO 6: A Educação profissional e o Pronatec/Mulheres Mil

Cada autor poderá enviar uma única submissão. Para outras submissões, poderá participar 
como co-autor.

CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO

Envio dos Trabalhos: de 6 de julho a 3 de agosto de 2015
Resultado: até 14 de agosto de 2015

PROCEDIMENTOS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Formato COMUNICAÇÃO ORAL

• Todas as submissões e apresentações devem ser em língua portuguesa.
• Todas as submissões devem seguir as instruções divulgadas nas chamadas de trabalhos.
• Submissões que não forem apresentadas nos formatos requeridos não serão consideradas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
• TÍTULO (deve expressar, de forma clara e precisa, o conteúdo geral do trabalho)
• RESUMO  (indica  os  objetivos,  o  objeto,  o  quadro  teórico  considerado,  o  tipo  de 

pesquisa/estudo/experiência realizada e as conclusões)
• PALAVRAS-CHAVE (devem ser esclarecedores e condizentes com o trabalho)
• ORIGINALIDADE (grau de ineditismo das ideias apresentadas)
• LINGUAGEM E REDAÇÃO (português claro, com objetividade e encadeamento, citações)



• RELEVÂNCIA CIENTÍFICA (caráter científico com contribuições para a temática)

NORMAS PARA ENVIO DO TEXTO COMPLETO
• O texto completo deverá ser formatado entre 08 e 12 páginas, digitado em papel A4, fonte 

Times, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm de entrelinhamento, alinhamento justificado, com 
recuo paragrafal  de 1,25cm sem espaçamento,  margens de 3 cm (superior e esquerda) e 
2,5cm (direita e inferior). O título deve estar centralizado em letras maiúsculas e negrito, 
nome dos autores alinhado à direita,  sublinhado o nome do apresentador,  seguido dos e-
mails dos autores e afiliação.

• O texto  completo  deve  conter  título,  autores, e-mails,  afiliação,  resumo,  palavras-chave, 
introdução,  objetivos,  metodologia,  resultados,  conclusões  e  referências.  Podem  constar 
ilustrações,  gráficos  e  tabelas  com  as  fontes  devidamente  identificadas.  Citações  e 
bibliografias  devem estar  em conformidade  com as  normas  da  ABNT vigentes.  Páginas 
numeradas no lado superior direito. O texto deve ter entre 1800 e 2500 palavras e devem 
incluir o Resumo.

• O resumo deve ser escrito em língua portuguesa e ter uma extensão de 300 a 400 palavras 
(excluindo  título  e  informações  sobre  o  autor).  Fonte Arial  ou Times,  tamanho  12, 
espaçamento simples de entrelinhamento, alinhamento justificado, sem recuo paragrafal. O 
resumo deve  conter  a  delimitação  pesquisa,  estudo ou experiência  relacionada  do tema, 
apresentando os objetivos, método, quadro teórico e conclusões. O Resumo não deve conter 
referências. As três palavras-chave devem estar em letras minúsculas, separadas por ponto-e-
vírgula.

• Os  trabalhos  completos  devem  ser  encaminhados  para  o  e-mail: 
forumeptinclusiva@ifb.edu.br até 03 DE AGOSTO DE 2015.

 
Formato POSTER

• Os autores que desejarem realizar a apresentação sob a forma de poster, devem encaminhar 
apenas resumos para submissão. 

• As orientações para elaboração do resumo estão nas normas para envio do texto completo.
• Os resumos devem ser encaminhados para o e-mail:  forumeptinclusiva@ifb.edu.br 

até 03 DE AGOSTO DE 2015.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO

Formato COMUNICAÇÃO ORAL

Os autores que tiverem seus resumos aprovados e enviarem os trabalhos completos poderão realizar 
a apresentação do trabalho por meio da Comunicação Oral.
Para as Comunicações Orais serão destinados 20 minutos para a apresentação e até 5 minutos para 
questões e discussão.

Formato POSTER

Tamanho: O poster deve ter 90 cm (largura) e de 1m (altura).
Ilustrações: Poderá conter fotos, imagens e gráficos desde que não exceda as dimensões.
Tipo  de  fixação:  Recomenda-se  o  uso  de  cordão  de nylon  ou  barbante.  Não  será  permitida  a 
utilização de materiais que perfurem o local a ser fixado o poster.
Organização do conteúdo do poster:

• Título - idêntico ao título do resumo submetido.
• Nomes dos autores - os mesmos do resumo submetido.



• Instituição dos autores, cidade e Estado.
• Órgãos de fomento (caso existam) – os respectivos símbolos podem ser exibidos nos cantos 

superiores e inferiores, direito e esquerdo.
• Descrição sucinta do tema - priorizar figuras, fotos, tabelas e gráficos.
• Referências mais significativas.

O texto do poster deve ser escrito em língua portuguesa e estar legível a pelo menos 1 metro de 
distância.
As  informações  devem  estar  organizadas  de  modo  que  as  ideias  centrais  do  trabalho  sejam 
facilmente entendidas, bem como utilizar todos os recursos disponíveis para que o poster desperte o 
interesse do público, como panfletos e folders.

Declaração de Direito Autoral
Autores que submetem seus textos concordam com os seguintes termos:

a)  Autores  mantém os  direitos  autorais  sobre  o  trabalho,  permitindo  a  organização  do  evento 
disponibilizá-lo de forma a permitir livre acesso a outros, a fim de usar e compartilhar o trabalho 
com o crédito dos autores.
b)  A organização  do  evento  poderá  encaminhar  os  trabalhos  selecionados  para  publicação  no 
Caderno Espaço Inclusão.
c) Os autores são incentivados a publicar e compartilhar a qualquer momento antes e depois da 
conferência.


