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V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO

INSCRIÇÕES – as inscrições para participação ocorrerão no dia do evento a partir das 13h na Sala 204 - prédio novo CH/UFCG. 

Serão entregues certificados de participação.

NORMAS GERAIS DE FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
1. Normas Comunicações Orais

1.1 Todos as Comunicações Orais devem ser enviadas em formato Word, com as seguintes diretrizes: 

• Papel A4 (29,7cm x 21 cm) 

• Margens de 03 cm 

• Fonte Times New Roman tamanho 12 

• Espaço entrelinhas de 1,5 

• Alinhamento justificado 

• As páginas deverão estar numeradas na parte superior direita. 

1.2 O título do trabalho deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento centralizado. Os nomes dos autores(as) logo abaixo 

do título do trabalho, alinhados à esquerda, seguidos da instituição e dos e-mails; 

1.3 As Comunicações Orais devem compreender a apresentação de pesquisas concluídas ou em andamento que tratem da temática 

“política e gestão da educação” ou apresentem relatos de experiências na gestão no âmbito das escolas, redes e sistemas de ensino da 

educação básica; 

1.4 O resumo ampliado deverá conter, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 4 (quadro) laudas, incluindo título, identificação dos autores, 

texto e referências.

2. O resumo ampliado deverá conter:

- Introdução - deverá conter a apresentação da temática/objeto, os objetivos e a justificativa do problema estudado de forma clara,   

utilizando-se de revisão de literatura;

- Metodologia - deve ser concisa e suficientemente clara, de modo que o leitor entenda os procedimentos utilizados;

- Resultados e discussão - devem conter os dados e análises obtidos até o momento;

- Considerações finais - deve ser elaborada com base nos objetivos e resultados do estudo;

- Referências - deverão listados apenas os trabalhos mencionados no texto de acordo com as normas vigentes da ABNT.

3.Os resumos ampliados deverão ser enviados para o e-mail ferreiradasilvaandreia0@gmail.com até o dia 07/12 às 23h59min. A relação 

dos trabalhos aprovados será divulgada no dia 12/12.

4. Os resumos serão publicados em Cd-rom com ISSN.


