EDITAL PARA INSCRIÇÃO DA MOSTRA CIENTÍFICA DA SEMANA PEDAGÓGICA
DO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) - 2018
1. A Mostra Científica da Semana Pedagógica do Centro de Educação da UFPE será coordenada
pela Comissão de Pós-graduandos/as dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e
em Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC) do Centro de Educação.
2. A Mostra Científica será realizada no dia 27 de abril de 2018, com vistas a receber trabalhos
acadêmicos de estudantes matriculados/as regularmente no Centro de Educação e concluintes
do curso de pedagogia no ano de 2017, provenientes de estudos, em andamento ou concluídos,
frutos de estágios curriculares, iniciação científica, pós-graduação, projetos extensionistas e dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
3. Na inscrição, dois arquivos referentes ao resumo devem ser submetidos, com e sem
identificação da autoria (vide exemplo no anexo).
4. Juntamente ao resumo no ato de submissão, deverá ser enviado comprovante de matrícula de
um/a estudante vinculado ao CE, com participação na autoria do trabalho ou histórico do curso
para os casos de concluintes conforme previsão do item 2.
5. Os trabalhos serão inscritos na forma de resumo simplificado ou expandido para apresentação
em pôster, sendo de responsabilidade dos autores/as a confecção do material para exposição.
6. Especificamente, trabalhos submetidos na área temática “Educação para o enfrentamento das
violências” poderão ser indicados para exposição em sala sob o formato de comunicação oral,
após indicação dos/as pareceristas, consulta e aceite do quadro de autores/as. Em caso de
realização de sessão de comunicação oral, haverá a presença de debatedores(as), com
apresentação de 20 min por parte de apresentador/a indicado/a. A princípio, a submissão desta
área temática sugere a apresentação em pôster.
7. Há limite para o número de trabalhos submetidos à mostra, com submissão de apenas um
resumo por autor/a, com no máximo um trabalho em coautoria, sem limite máximo na
participação de orientadores/as indicados/as no somatório dos trabalhos.
8. O resumo submetido será avaliado por pareceristas que integrarão a Comissão Científica.
9. O/A autor/a do trabalho que não obtiver aprovação para este evento poderá solicitar parecer
substanciado com sugestões de pareceristas.
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10. Caso o trabalho seja selecionado, os/as autores/as terão até 10 minutos para apresentação oral
do trabalho, com a presença de avaliadores/as no espaço de exposição em formato de Pôster,
no sentido de colaborações.
11. Será disponibilizado aos/às autores/as suporte para Pôster, no horário previsto na programação
da Mostra Científica, fornecido pela Organização do evento, de acordo com o cronograma deste
Edital.
12. As áreas temáticas para a classificação dos trabalhos são as seguintes: Educação e
Espiritualidade; Educação e Linguagem; Formação de Professores e Prática Pedagógica; Política
Educacional, Planejamento e Gestão da Educação; Teoria e História da Educação; Subjetividades
coletivas, movimentos sociais e educação popular; Educação Inclusiva e diversidade; Educação
e questões étnico-raciais; Relações de Gênero; Trabalho Docente; Educação infantil; Ensino
fundamental; Ensino médio; Educação Superior; Educação matemática e tecnológica; Processos
de Ensino e de Aprendizagem da Educação Científica; Educação para o enfrentamento das
violências.
13. Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os/as autores/as façam revisão gramatical do
texto, pois não será possível alterar o resumo após submissão no endereço eletrônico da semana
pedagógica (semanapedagogicace@gmail.com), com assunto MOSTRA CIENTÍFICA –XXXXXXX
(descrever classificação do trabalho: Estágio, Extensão, Iniciação científica, TCC ou PósGraduação).
14. O corpo do resumo simplificado deve conter no mínimo 2.000 caracteres (sem espaço) e no
máximo 3.000 caracteres (sem espaço), de modo estruturado.
15. O corpo do resumo expandido deverá conter no mínimo 5.000 caracteres (sem espaço) e 6.500
caracteres (sem espaço) no máximo, de modo estruturado.
16. Quatro referências descritas em item específico, sem limite de caracteres, não integrarão o
somatório dos caracteres do corpo do resumo.
17. O corpo do resumo deverá ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
simples, escrito em português.
18. Na submissão do resumo com versão identificada, os/as autores/as deverão preencher os
seguintes campos na versão identificada (Modelo em anexo neste Edital):
a) Modalidade de resumo (simplificado ou expandido).
b) Área Temática do trabalho (Educação e Espiritualidade; Educação e Linguagem; Formação
de Professores e Prática Pedagógica; Política Educacional, Planejamento e Gestão da
Educação; Teoria e História da Educação; Subjetividades coletivas, movimentos sociais e
educação popular; Educação Inclusiva e diversidade; Educação e questões étnico-raciais;
Relações de Gênero; Trabalho Docente; Educação infantil; Ensino fundamental; Ensino
médio; Educação Superior; Educação matemática e tecnológica; Processos de Ensino e de
Aprendizagem da Educação Científica; Educação para o enfrentamento das violências).
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c) Classificação do trabalho (Estágio, Extensão, Iniciação científica, TCC ou Pós-Graduação).
d) Título do trabalho: 200 (duzentos) caracteres no máximo (contando espaços) – escrito em
letras maiúsculas (exceto em palavras estrangeiras, expressões latinas e outras
especificidades).
e) Autores: no máximo 4 autores/as no total, com nome completo.
f) Orientador/a: quando houver deverá estar incluído/a na lista.
g) Titulação, Vínculo e Instituição (Indicar Instituição e Vínculo dos/as autores/as).
h) Endereço eletrônico de um/a autor/a para contato.
i) Corpo do resumo: contendo Introdução (Descrever uma visão geral sobre o tema com
definição dos objetivos do trabalho, justificativa/relevância da pesquisa), Procedimentos
metodológicos (Descrever como o trabalho foi realizado - procedimentos, estratégias,
sujeitos participantes, documentos, equipamentos, ambientes, etc.- incluindo, se for o caso,
a análise de dados empregada), Resultados e Discussão (Descrição e discussão dos
resultados obtidos); Conclusões: Descrever a conclusão com base nos resultados,
relacionando-os aos objetivos da pesquisa.
j) Referências: Informar, em sequência, quatro referências mais relevantes para o resumo, em
ordem alfabética, conforme as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) para elaboração, formatação e apresentação de trabalhos acadêmicos.
k) Palavras-chave: Informar 3 (três) palavras-chave separadas por ponto e vírgula.
l) Agência de fomento: Citar em caso de financiamento, inclusive Bolsa.

19. Na submissão do resumo com versão sem identificação, os/as autores/as não deverão
preencher os campos e), f), g) e h) do item 18. Deste edital (Modelo de versão sem identificação
em anexo neste Edital).
20. Os arquivos do resumo com identificação e sem identificação devem estar designados no
salvamento, no formato word.
21. A programação da Mostra Científica com dia, local e horário da apresentação do pôster será
disponibilizada no sítio eletrônico do CE, conforme cronograma abaixo descrito.
22. Qualquer dificuldade no processo de submissão, os/as autores/as devem escrever para o
endereço eletrônico da semana pedagógica (semanapedagogicace@gmail.com), com a seguinte
especificação no assunto: MOSTRA CIENTÍFICA – DÚVIDA.
23. A Mostra Científica não certificará autores/as de trabalhos que não forem apresentados.
24. Os trabalhos apresentados terão seus resumos publicados nos Anais da Semana Pedagógica do
Centro de Educação, constando o International Standard Serial Number (ISSN), com emissão de
certificado de apresentação.
25. Os/as autores/as dos trabalhos aprovados, ao participar do edital, cedem globalmente e de
forma gratuita os direitos autorais dos resumos submetidos, permitindo, assim, publicação ou
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divulgação do trabalho com a finalidade de socialização da produção acadêmica apresentada na
Semana Pedagógica.
26. Os/As autores/as que submeterem o trabalho serão os responsáveis legais por todo seu
conteúdo, ficando a Comissão Organizadora isenta de qualquer responsabilidade sobre o
conteúdo do resumo que for divulgado e/ou publicado através de meios de comunicação,
pelos/as autores/as ou por terceiros/as.
27. Serão premiados pela Comissão Científica 15 trabalhos com direito a certificado de destaque e
garantia de convite a integrar corpo de autores/as de e-book (livro eletrônico) sobre tema
educacional. O resultado será anunciado no ato de encerramento da semana pedagógica, com
disponibilização do e-book até 2019, após revisões, diagramação, solicitação de ISBN, entre
outras questões necessárias à publicação.
28. Interessados/as em participar da mostra na condição de parecerista e/ou avaliador podem

apresentar disponibilidade através do endereço eletrônico da semana pedagógica
(semanapedagogicace@gmail.com),
com
assunto:
MOSTRA
CIENTÍFICA
–
(parecerista/avaliador).
29. Normas para elaboração e apresentação de pôsteres:
a) Dimensões do pôster - Largura: 90 cm. Altura: 120 cm.
b) O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros.
c) No pôster deverá constar: Título do trabalho; Autoria e Orientação (se for o caso);
Instituição; Dados da pesquisa (Introdução, Metodologia; Resultados e Discussões,
Conclusões e Referências bibliográficas).
d) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
visualizadas.
e) Caso exista agência de fomento é obrigatório mencioná-la.

30. Cronograma
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DA
MOSTRA CIENTÍFICA
DA SEMANA PEDAGÓGICA
CE/UFPE - 2018

Data limite para submissão de trabalhos
Divulgação da Lista de trabalhos aprovados
Divulgação da programação final (data e
horário)
Mostra Científica
Divulgação dos trabalhos premiados

20.04.2018
22.04.2018
23.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
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ANEXO – MODELOS DO RESUMO (próximas laudas)

Versão com identificação
Modalidade do resumo:
Área Temática:

Classificação do trabalho:
(linha sem texto, tamanho 12)

TÍTULO DO RESUMO
[centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito]
(linha sem texto, tamanho 12)
Nome Completo do Autor(a)1; Nome Completo do Autor(a)2; Nome Completo do Autor(a) 3; Nome
Completo do Autor(a)4
Orientador/a: Nome Completo5 (quando não autor/a)
[centralizados, fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito]
[linha sem texto, tamanho 12]
1

Estudante do Curso de ........- sigla do centro – sigla da Universidade; 2Estudante do Curso de ........- sigla do centro –
sigla da Universidade; 3Estudante do Curso de ........- sigla do centro – sigla da Universidade;
4
Estudante do Curso de ........- sigla do centro – sigla da Universidade;
5
Docente/pesquisador do Depto de ..... – sigla do centro – sigla da Universidade.
docente@provedor
[centralizados, fonte times, tamanho 10]

[linha sem texto, tamanho 12]
[linha sem texto, tamanho 12]
Resumo:
Introdução:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Metodologia:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resultados e discussões:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Conclusões:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
[linha sem texto, tamanho 12]
Palavras-chave: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx.
[linha sem texto, tamanho 12]
Agência de fomento: xxxxxx
[linha sem texto, tamanho 12]
Referências:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Versão sem identificação
Modalidade do resumo:
Área Temática:

Classificação do trabalho:
(linha sem texto, tamanho 12)

TÍTULO DO RESUMO
[centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito]
[linha sem texto, tamanho 12]
[linha sem texto, tamanho 12]
Resumo:
Introdução:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metodologia:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resultados e discussões:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Conclusões:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[linha sem texto, tamanho 12]
Palavras-chave: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx.
[linha sem texto, tamanho 12]
Agência de fomento: xxxxxx
[linha sem texto, tamanho 12]
Referências:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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