EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO SINASEFE
A Comissão Organizadora do 10º Seminário Nacional de Educação, SNE, torna público as normas para submissão
de trabalhos e convida pesquisadores, docentes, técnicos administrativos, estudantes e demais profissionais da
educação para apresentarem suas reflexões em ensino, pesquisa e extensão que dialoguem com a temática do
evento: “EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE: POR UMA EDUCAÇÃO CLASSISTA E EMANCIPATÓRIA”, de acordo
com os termos que seguem:
1. Período de inscrição com envio de trabalhos: 08 a 24 de novembro de 2017.
1.1 Análise dos trabalhos pela comissão: 25 a 30 de novembro de 2017.
1.2 Divulgação dos trabalhos selecionados: 01 de dezembro de 2017.
2. Objetivo:
Divulgar trabalhos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por pesquisadores/as, docentes, técnicos
administrativos, estudantes e demais profissionais da educação sobre a temática do evento. Os trabalhos serão
analisados por uma comissão científica constituída para o evento. Os trabalhos serão apresentados nos Grupos
de Trabalho (GT) e deverão abordar o tema do grupo de discussão como recorte do tema central. A
apresentação será oral, em um tempo não superior a dez (10) minutos.
3. Dos GTs: Serão constituídos com as seguintes temáticas:
3.1 As tarefas do nosso sindicato e a Educação Classista;
3.2 Ataques a Educação Brasileira- como resistir?
3.3 A questão da Opressão na Educação Atual e Classista: Educação Laica e Gênero
4 . Da Submissão:
4.1. O formato dos trabalhos para submissão devem estar estruturados na modalidade de Resumo
estendido e deve apresentar a seguinte estrutura:
I.
Título do Trabalho: no alto da página, centralizado, em negrito e em letras maiúsculas, na Fonte Times
New Roman, com espaçamento entre linhas simples. Solicita-se que o título esteja sucedido por dois
pontos quando houver necessidade de explicação ou especificação;
II.
GT no qual o trabalho será apresentado;
III.
Autoria: identificar a autoria abaixo do título, separado por um espaçamento simples, à direita. Ao lado
de cada autor, informar a vinculação e a sigla da instituição – se houver (Exemplos: docente da UFSM ou
servidor técnico do IF FARROUPILHA). Máximo de 3 (três) autores;
IV.
Palavras-Chave: 3 (três) a 5 (cinco), indicadas logo após o texto do resumo;
V.
Texto do trabalho: deverá expor, em língua portuguesa, o objetivo, a metodologia e os principais
resultados ou conclusões do trabalho de ensino, pesquisa ou extensão. Texto com no máximo 10 laudas,
no formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm - margens superior e esquerda 3,0 cm, margens inferior e direita 2,0
cm). A fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples (entre caracteres,
palavras e linhas), sem recuo na primeira linha, margem justificada;
VI.
Os arquivos deverão ser gravados em documento .doc (word), com o sobrenome de um dos autores,
por exemplo “Souza.doc”;
VII.
Os trabalhos deverão atender às normas da ABNT. E serão avaliados pela comissão científica do evento.
5. Certificados:
Todos os trabalhos apresentados receberão certificado.
6. Casos Omissos:
Caberá à Comissão Organizadora do evento avaliar casos omissos e situações não previstas neste edital.

