
IV FÓRUM DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – 2015 

Normas para Submissão de Trabalhos 

Os trabalhos científicos deverão ser submetidos exclusivamente pela Internet observando-se 

as normas e os prazos finais.  

O pagamento da inscrição no evento, para apresentação de trabalhos científicos, deverá ser 

efetuado após a divulgação dos trabalhos aceitos, até o dia 10 de Maio de 2015.  Contudo, 

caso o trabalho seja aceito e para garantir a apresentação e publicação nos anais, o 

apresentador deverá fazer o referido pagamento no prazo definido pela Comissão 

Organizadora, que estará indicado na carta de aprovação do seu trabalho.  

Tendo em vista o formato e o espaço do evento, cada autor só poderá inscrever 01 (um) 

trabalho como primeiro autor e até dois como co-autor. Somente serão aceitos para avaliação 

trabalhos com redação e ortografia adequadas e que cumprirem as instruções de formato, 

pois a versão enviada será definitiva. Antes do envio de seu artigo, sugerimos que seja feita 

uma revisão detalhada do texto submetido para avaliação, uma vez que não será permitida 

alteração posterior. 

 

Formato dos Artigos 

Número de palavras: 250 a 300 palavras 

• Para o título utilizar letras maiúsculas, fonte times, tamanho 12, centralizado, negrito. 

• Nome do(s) autor(es), instituição, email.  

• O resumo deverá ser em fonte times, tamanho 12, justificado. 

• O Artigo deve conter os seguintes tópicos: introdução, objetivos, metodologia e conclusões. 

• Os artigos que serão apresentados sob a forma de comunicação oral e relato de experiência 

deverão ser encaminhados a Coordenação do Evento até dia 10 de maio de 2015, no e-mail: 

pedagogia@iessa.edu.br 

  

Divulgação dos trabalhos aceitos 

O Resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no site da instituição até o dia 15 de 

maio de 2015. 

 

2. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1. Os trabalhos serão analisados e selecionados segundo os critérios abaixo: 

I. Qualidade do texto quanto à linguagem (objetividade e clareza). 

II. Originalidade. 



III. Foco e relevância do trabalho. 

IV. Contribuição para o desenvolvimento da ciência. 

V. Dados válidos e métodos de pesquisa apropriados para os estudos relatados. 

VI. Apresentação de acordo com as normas da ABNT. 

 

2. Os trabalhos apresentados serão avaliados por um grupo de pareceristas, formado por 

professores e pesquisadores desta instituição. Se for o caso, a comissão organizadora do 

Evento indicará professores de outras IES, para compor o grupo de avaliadores. 

3. O conteúdo dos artigos publicados é de suma responsabilidade de seu (s) autor (es), que 

responde pela veracidade dos dados e informações relatados. 

 

2. Investimento-  

até dia 15 de maio  de 2015 

1- Acadêmicos, professores e pesquisadores  da Instituição:  

R$30,00 para comunicação (até 15 de maio). 

 

2-Academicos, Professores e Pesquisadores de outras instituições: 

  R$ 10,00 para ouvintes (até 15 de maio) Acadêmicos 

  R$20,00 para professores e pesquisadores 

R$ 30,00 para comunicação ( até 15 de maio) 

 

3. As categorias dos trabalhos serão as seguintes: 

I. Pesquisa científica 

II. Relato de experiência; 

 

4. A inscrição será realizada na sala da Tesouraria Acadêmica da IESSA. 

5. No momento da inscrição, deverão ser escolhidas duas opções para comunicação : oral ou 

banner 

6.  A inscrição para o IV Fórum de Licenciatura em Pedagogia dará direito a: 

· Acesso às palestras e comunicações; 

Certificado de participação. 

 . Para as comunicações aceitas essas comporão os Anais do Evento. 

 

 


