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Edital para submissão de trabalhos ao Congresso Municipal 

de Práticas Pedagógicas: Educação, Cidadania e Tecnologia. 

O Congresso Municipal de Práticas Pedagógicas: Educação, Cidadania e 

Tecnologia serão realizadas no município de Ibirité-Mg, nos dias 5, 6 e 7 do mês de 

dezembro de 2019, com encerramento à tarde com show cultural. 

Submissão de Propostas de Trabalho ao Congresso Municipal de Práticas 

Pedagógicas: Educação, Cidadania e Tecnologia 

Condições: 

1.1. Para as sessões coordenadas serão aceitas submissões de graduados/as, 

mestres/as e doutores/as; 

1.2. Submissões de graduandos/as, desde que sob a orientação de titulados que 

reúnam as condições do item anterior; 

1.3.  Para as sessões coordenadas serão aceitas submissões de Comunicação oral e 

Pôster, na forma de resumo simples e/ou expandido. Durante o evento, nas 

condições a serem oportunamente informadas (data, local, hora) as 

comunicações orais deverão ser apresentadas sob a forma de slides em power 

point no tempo máximo de 20 minutos. 

1.4. Para a comunicação oral (trabalhos concluídos) e pôster (trabalhos concluídos ou 

em andamento) devem ser submetidos trabalhos inéditos, resultantes de estudos 

teóricos, pesquisas, relatos de experiência, reflexões e discussões sobre práticas, 

entre outras possibilidades. Entende-se por relato de experiências, os trabalhos 

que relatem atividades, projetos, produção e utilização de materiais, produções 

artísticas, entre outros, pertinentes aos eixos temáticos do evento. 

1.5. Mostras, exposições e apresentações de cunho artístico-cultural deverão ser 

submetidas na forma de resumo simples; 

1.6.  Mostras de natureza cinematográfica somente poderão ser submetidas por 

Professores/as, independente da titulação, porém, a atividade proposta deverá 
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possuir inequívoco valor cultural que permita contemplar de maneira significativa 

o perfil formativo do público ao qual o presente Congresso é destinado. Para a 

submissão dessa atividade deverá ser feito um resumo simples. 

1.7.  Minicursos poderão ser objetos de submissão, sendo recomendável que existam 

monitores capacitados a acompanhar o ofertante. Para os minicursos a duração 

máxima deverá ser de 3h/a, sendo exigido um resumo simples para a submissão. 

1.8. Cada participante (autor/autora) poderá submeter até três (03) trabalhos por 

categoria (Pôster, Comunicação Oral, Mostras/Exposições, Minicursos e 

apresentações de cunho artístico-cultural); 

1.9. Ao submeter trabalhos, os/as participantes devem indicar uma das linhas 

descritas no item 3.5desse Edital. 

 

2. Submissão 

 

2.1.  A submissão de propostas dever ser feita por um dos proponentes responsáveis, o 

qual deverá incluir os nomes dos demais proponentes envolvidos, por ocasião do 

envio da proposta; 

2.2. A submissão dos trabalhos ao Congresso Municipal de Práticas Pedagógicas: 

Educação, Cidadania e Tecnologia, deve ser feita entre os dias 06/11 a 

15/11/2019, exclusivamente por meio dos endereços eletrônicos informados no 

item 2.6 do presente Edital. Os trabalhos apresentados sob a forma de resumo 

expandido deverão ter até 1000 palavras, ou simples, até 600 palavras), incluindo 

referências bibliográficas; fonte times New Roman 12, Título expressando de forma 

clara e precisa o conteúdo geral do trabalho; Nome da(o)s autora(e)s, 3 a 5 

palavras-chave separadas por ponto e vírgula e espaço 1,5; além do corpo do 

texto. 

2.3. Os autores dos Resumos expandidos aprovados e apresentados no Congresso 

Municipal de Práticas Pedagógicas: Educação, Cidadania e Tecnologia terão até o 

dia 15 de janeiro para apresentar, por escrito, os trabalhos completos na forma de 

artigos, no formato disponibilizado pela Revista Anais da Jornada Pedagógica, 

caso queiram que os mesmos constem como publicação dessa revista, que é o 

periódico que publicará, em número especial, os trabalhos desse Evento 

(http://revista.uemg.br/index.php/JornadaPedagogica/about/submissions#onlineSub

http://revista.uemg.br/index.php/JornadaPedagogica/about/submissions#onlineSubmissions
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missions). O trabalhos completos, após apresentados no Congresso, deverão ser 

enviados exclusivamente para o seguinte endereço eletrônico, em conformidade 

com as normas da Revista Anais da Jornada Pedagógica: 

anaisdajornadapedagogica@gmail.com 

 

Minicurso/Oficina Resumo 600 palavras Até 25/11/19 

Poster Resumo 600 palavras Até 25/11/19 

Comunicação Resumo 

Expandido 

1000  palavras Até 25/11/19 

Artigo Científico Verificar normas da revista Até 15/01/20 

 

 

2.4.  A submissão de trabalhos ao Congresso Municipal de Práticas Pedagógicas: 

Educação, Cidadania e Tecnologia é inteiramente gratuita; 

2.5.  A divulgação dos trabalhos aprovados para o Congresso Municipal de Práticas 

Pedagógicas: Educação, Cidadania e Tecnologia ocorrerá a partir do dia 29 de 

novembro/2019. 

2.6. Os/as participantes poderão associar os trabalhos às seguintes linhas de pesquisa:  

 

Eixo Temático Remeter para o e-mail 

1)Métodos, abordagens e 

tecnologias e saberes 

docentes 

congressomunicipal.eixo01@gmail.com 

2)Gestão educacional e os 

desafios das políticas públicas 
congressomunicipal.eixo02@gmail.com 

3)Corpo e Educação congressomunicipal.eixo03@gmail.com 

4)Educação e Infâncias: 

Contexto histórico 
congressomunicipal.eixo04@gmail.com 

5)Criticidade na prática 

docente 
congressomunicipal.eixo05@gmail.com 

 

 

 

http://revista.uemg.br/index.php/JornadaPedagogica/about/submissions#onlineSubmissions
mailto:anaisdajornadapedagogica@gmail.com
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2.7. A Comissão Organizadora, através da deliberação do seu Comitê Científico, se 

reserva o direito de agrupar propostas consideradas similares em uma das linhas 

de pesquisa apontadas no item 2.6, caso a indicação do participante seja 

considerada inadequada. 

2.8. A Comissão Organizadora, através do seu Comitê Científico, fica outorgado o 

direito de reprovar propostas apresentadas sem a necessidade de justificativa, bem 

como solicitar alterações nas propostas de trabalho aprovadas. 

 

3. Realização 

 

3.1. O Congresso Municipal de Práticas Pedagógicas: Educação, Cidadania e 

Tecnologia será realizada no Município de Ibirité da UEMG, nos dias 5, 6 e 7 de 

dezembro de 2019, devendo os interessados permanecerem atentos à publicação 

da programação a ser oportunamente disponibilizada; 

3.2.  A Comissão Organizadora será responsável por definir as datas e os horários de 

realização das atividades, em conformidade e acordo com a quantidade de 

trabalhos aprovados; 

3.3. Serão emitidos Certificados aos/às participantes que submeteram trabalhos 

aprovados e que tenham apresentado os mesmos, bem como aos/às ouvintes que 

tiverem frequência considerada suficiente na atividade para a qual se inscreveram. 

Para a participação desses últimos, não será exigida a prévia inscrição. 

 

4. Normas para submissão de resumos 

4.1. Os resumos devem ser submetidos em formato Word, e enviados nas 

especificações do item 2.2. 

5.Da formatação– Pôsteres 

5.1 O pôster deverá seguir a seguinte formatação: 

 Tamanho: 120 cm (altura) x 90 cm (largura). 

 O material do Pôster, fica a critério dos responsáveis pela apresentação do 

trabalho. 
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 O logotipo da Instituição vinculada com a geração do trabalho deverá estar visível 

no pôster.  

 A descrição do trabalho deverá conter os mesmos elementos indicados no resumo, 

separados por subtítulos, sem considerar a restrição quanto ao número de 

caracteres. 

 Em nota de rodapé deverão constar informações gerais a respeito das Instituições 

envolvidas e agências de financiamento, quando houver. 

 O título e os autores do trabalho no pôster deverão ser os mesmos contidos nos 

resumos submetidos ao evento. Os autores devem ser citados em ordem de 

autoria. 

 É importante que constem do pôster: título, nomes, departamento e instituição dos 

autores, cidade/estado e agência de fomento (se houver). 

 O pôster deverá ser elaborado com quantidade de texto, figuras, fotos, tabelas, 

gráficos e esquemas adequados à visualização e ao melhor entendimento dos 

resultados. 

 As informações devem ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho 

sejam facilmente compreendidas. 

 É responsabilidade dos autores, realizar uma rigorosa revisão do pôster antes de 

sua impressão. 

 Obedecidos os elementos acima citados, o arranjo e estética do pôster são livres e 

de responsabilidade dos/as autores/as. 

6. Da apresentação dos trabalhos 

6.1 Da Comunicação Oral 

 A relação dos trabalhos inscritos aceitos para esta modalidade e respectivos dia e 

local de apresentação dos trabalhos serão disponibilizados na página do evento. 

 O número de trabalhos apresentados em cada sessão de comunicação oral será 

definido de acordo com o tema, a disponibilidade de espaço e tempo. 

 Cada sessão de comunicações orais poderá ter a duração máxima de duas 

horas. 

 Cada apresentador/a terá, no máximo, 20 minutos disponibilizado para discussão 

e operacionalização da sessão, ao final de todas as apresentações; 
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 Todas as salas de apresentação estarão equipadas com data show. Quaisquer 

outros recursos deverão ser providenciados pelo/a apresentador/a. 

6.2 Dos Pôsteres 

 Os pôsteres deverão ser afixados em horário e local determinados, informados 

previamente pela Comissão Organizadora do Congresso Municipal de Práticas 

Pedagógicas: Educação, Cidadania e Tecnologia. 

 Será obrigatória a permanência do/a(s) autor/a (es/as) do trabalho junto ao 

pôster, durante toda a sessão de apresentação, para esclarecimentos aos/às 

interessados/as. O/a apresentador/a que não cumprir esta norma está sujeito/a 

não receber o certificado. 

 A Comissão Organizadora do Evento não se responsabilizará pela colocação, 

retirada e/ou guarda dos pôsteres. 

 

6.3 Das outras modalidades 

 

 Os minicursos, oficinas, mostras/exposições e apresentações artístico-culturais 

serão apresentadas conforme demandas específicas, descritas no momento da 

submissão dos trabalhos, de cada uma delas, desde que aprovadas pela 

comissão científica. 

 

7 Das disposições finais 

Fica a cargo da Comissão Organizadora do Congresso Municipal de Práticas 

Pedagógicas: Educação, Cidadania e Tecnologia, a deliberação sobre quaisquer 

eventuais omissões deste Edital.   

 

 

Ibirité, 06 de novembro de 2019. 

 

A Comissão Organizadora 


