Chamada de trabalhos
Está aberto o período para envio de propostas ao II Seminário de Educação do
Campo e ao 8º Encontro Estadual de Educadores da Reforma Agrária, a se
realizar entre os dias 11 e 13 de agosto de 2016, no campus Abelardo Luz do
Instituto Federal Catarinense (IFC). Serão aceitas propostas nas modalidades
artigos, relatos de experiência, pôsteres e oficinas e/ou minicursos. As propostas
devem ser enviadas, conforme modelo definido nesta chamada, para o e-mail
posgraduacao@ifc.edu.br

Modalidades:
•

Artigo (10 a 20 páginas)

•

Relato de experiências (Máximo 10 páginas)

•

Pôster: Primeiramente enviar o resumo expandido (Máximo 04 páginas)

•

Oficinas e/ou mini-cursos

Prazo para submissão dos trabalhos: 27 de junho a 29 de julho de 2016
Divulgação dos trabalhos aprovados: 05 de agosto de 2016

Normas para submissão dos trabalhos:
Além das normas mencionadas no Modelo de trabalho, somente serão aceitos
os que se enquadrarem nos eixos mencionados para a inscrição, sendo eles:
Políticas públicas: Educação no campo, agroecologia e agricultura
familiar
Experiências pedagógicas: organização escolar, métodos de trabalho
pedagógico, auto-organização dos estudantes, gestão democrática,
currículo, avaliação e pedagogia da alternância;
Agroecologia: Experiências agroecológicas nas escolas e em áreas de
reforma agrária.

Modelo de trabalho (Artigo e resumo expandido)
TÍTULO DO ARTIGO OU RESUMO EXPANDIDO
Subtítulo (se houver)
[Fonte Arial, Tamanho 12, Negrito, Centralizado, Espaçamento entre linhas simples; Título: todas as letras
maiúsculas; Subtítulo: primeira letra maiúscula]
[Uma linha simples em branco]

Autor; Autor;...

[Fonte Arial, Tamanho 12, Itálico Sem Negrito, Centralizado, Espaçamento entre linhas simples, Primeira
Letra Maiúscula]
[Duas linhas simples em branco]

RESUMO

[Texto do resumo: descrever o objetivo, procedimentos metodológicos e principais resultados. Deve ser
elaborado em parágrafo único, sem recuos, com espaço entrelinhas simples e conter, no máximo, dez
linhas].

Palavras-chave: Palavra-chave1. Palavra-chave2. Palavra-chave3. ...

[Insira de duas a seis palavras-chave, separando-as por ponto. Evitar repetir palavras do Título ou Subtítulo
do Trabalho nas palavras-chave].
[duas linhas simples em branco entre uma seção e outra]

1 INTRODUÇÃO

[Uma linha simples em branco entre o título e o texto da seção]
[Breve apresentação da problemática envolvida, apresentação do objetivo central do estudo, justificativa e
fundamentação teórica sucinta].
[duas linhas simples em branco entre uma seção e outra]

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

[Uma linha simples em branco entre o título e o texto da seção]
[Descrever os procedimentos metodológicos adotados no trabalho – projeto de ensino, de pesquisa ou de
extensão. Destacar o tipo de trabalho/estudo realizado, o contexto envolvido, a população e, quando for o
caso, a amostra e as técnicas utilizadas].
[duas linhas simples em branco entre uma seção e outra]

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

[Uma linha simples em branco entre o título e o texto da seção]
[Apresentação dos principais resultados obtidos com a realização do trabalho e discussão das suas
implicações teóricas, metodológicas e práticas (técnicas e tecnológicas), bem como, do impacto sobre o
contexto de ação, considerando as especificidades do trabalho – ensino, pesquisa ou extensão, tendo em
vista o objetivo proposto. Podem ser utilizadas figuras ou tabelas nesta seção com o fim de ilustrar os
resultados e as discussões].
[duas linhas simples em branco entre uma seção e outra]

4 CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES

[Uma linha simples em branco entre o título e o texto da seção]
[Objetivamente responder ao objetivo proposto. Para tanto, pontuar as conclusões possibilitadas pelo
desenvolvimento do trabalho. Alternativamente, considerar os avanços alcançados com a realização do
trabalho e apontar perspectivas de continuidade, identificando acertos, desacertos, dentre outros. Não é
permitido o uso de figuras ou tabelas nesta seção].
[duas linhas simples em branco entre uma seção e outra]

REFERÊNCIAS

[Uma linha simples em branco entre o título e o texto da seção]
[Constar apenas as referências citadas no texto, de acordo com as normas da ABNT-NBR 6023/2002.
Apresentar a lista em ordem alfabética, margeada à esquerda e separadas entre si por uma linha simples
em branco].

Orientações gerais para os artigos e resumos expandidos:
•

Artigos e resumos expandidos fora deste modelo não serão aceitos.

•

O artigo deve ter entre 10 (mínimo) e 20 (máximo) páginas;

•

O resumo expandido deve conter no máximo 04 páginas;

•

Os títulos de seção devem ser digitados em fonte Arial, tamanho 12,
maiúscula, negrito, numerados e margeados à esquerda;

•

Os textos devem ser digitados em fonte Arial, tamanho 12 (exceto
citações com mais de 3 linhas e legendas das ilustrações/tabelas, em
tamanho 10; e nota de rodapé, em tamanho 9); alinhamento justificado,
espaçamento entre linhas simples e recuo de parágrafo de 2 (dois) cm.

•

As citações devem ser apresentadas conforme norma da ABNT-NBR
10520/2002 - citação em documentos;

•

As referências devem ser apresentadas conforme norma da ABNT-NBR
6023/2002 – referências;

•

As ilustrações (quadros, gráficos, esquemas, dentre outros) devem ser
elaboradas apresentadas conforme orientações da norma ABNT-NBR
14724/2011 - trabalhos acadêmicos (seção 5.8).

•

As tabelas devem ser elaboradas conforme orientações das normas
tabulares
do
IBGE
(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/normastabular.pdf). Destaca-se: o título da ilustração/tabela deve
aparecer na parte superior e a indicação da fonte e legenda (se houver),
na parte inferior, letra tamanho 10;

•

Formatação geral do documento: papel A4; margens superior 1,0 cm,
inferior 1,5 cm, esquerda 3,0 cm e direita 2,0 cm.

Orientações gerais para os relatos de experiências:
•

Os relatos de experiências fora deste modelo não serão aceitos
O relato de experiências deverá conter no máximo dez (10) páginas e
apresentar claramente os seguintes elementos: a introdução, a descrição
detalhada do desenvolvimento da experiência (incluindo o contexto e os
envolvidos) relatando as observações e reflexões do(a) autor(a).

•

Os títulos de seção devem ser digitados em fonte Arial, tamanho 12,
maiúscula, negrito, numerados e margeados à esquerda;

•

Os textos devem ser digitados em fonte Arial, tamanho 12 (exceto
citações com mais de 3 linhas e legendas das ilustrações/tabelas, em
tamanho 10; e nota de rodapé, em tamanho 9); alinhamento justificado,
espaçamento entre linhas simples e recuo de parágrafo de 2 (dois) cm.

•

As citações devem ser apresentadas conforme norma da ABNT-NBR
10520/2002 - citação em documentos;

•

As referências devem ser apresentadas conforme norma da ABNT-NBR
6023/2002 – referências;

•

As ilustrações (quadros, gráficos, esquemas, dentre outros) devem ser
elaboradas apresentadas conforme orientações da norma ABNT-NBR
14724/2011 - trabalhos acadêmicos (seção 5.8).

•

As tabelas devem ser elaboradas conforme orientações das normas
tabulares
do
IBGE
(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/normastabular.pdf). Destaca-se: o título da ilustração/tabela deve
aparecer na parte superior e a indicação da fonte e legenda (se houver),
na parte inferior, letra tamanho 10;

•

Formatação geral do documento: papel A4; margens superior 1,0 cm,
inferior 1,5 cm, esquerda 3,0 cm e direita 2,0 cm.

Orientações gerais para as oficinas e/ou mini-cursos
•

Documento em Word, em fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado,
espaçamento entre linhas simples e recuo de parágrafo de 2 (dois) cm.

•

O título do trabalho deve ser apresentado em letra maiúscula, em negrito
e centralizado. Na linha, após o título, na margem direita, deve ser
descrito o nome completo do autor ou coautores;

•

Máximo de 20 linhas.

