
 
 

 

 

 

 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

VI SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA 

 
 

Data de realização: 06 de novembro de 2019 
 

Local: Maison Finesse, Avenida Brasília, 14 - Itabaiana-PB 

Horário: 7h30min às 17h 

 

• Do objetivo 
 

Proporcionar à comunidade profissional e/ou acadêmica um espaço para a 

apresentação e discussão de suas pesquisasnas diversas áreas da educação. 

2. Dos participantes 
 

2.1. Poderão submeter trabalhos pesquisadores, professores, alunos e ex- 

alunos de graduação e pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) de  

qualquer Instituição de Ensino Superior. 

2.2. Os trabalhos poderão ter até 03 (três) autores. 
 

2.2.1. A autoria será registrada pela ordem dos autores indicada no ato da 

submissão do trabalho. 

2.2.2. Se tiver indicação de um número superior de autores, serão 

considerados os 03 (três) primeiros indicados. 

2.3. Solicitações para alteração de autoria não serão atendidas. 

 
 

3. Dos trabalhos 
 

3.1. Os trabalhos serão submetidos em formato de resumo, apresentado sob a 

forma de texto corrido, parágrafo único, sem tabelas ou figuras ou fórmulas ou 

equações ou diagramas. 



3.1.1. Na redação do resumo, recomenda-se o uso de voz ativa e na terceira 

pessoa do singular, frases concisas e afirmativas. Devem ser evitados os 

neologismos, citações bibliográficas, símbolos ou contrações que não sejam de 

uso corrente. 

3.2. O texto deverá ser apresentado em Língua Portuguesa. 
 

3.3. O título deverá contar o máximo de 200 caracteres, considerados os 

espaços. 

3.4. O texto deverá contar com o mínimo de 2.000 e o máximo de 4.000 

caracteres, considerados os espaços. 

3.5. Os resumos deverão explicitar, em caráter informativo e sem enumeração 

de tópicos, os seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa, objetivos, 

metodologia utilizada, resultados e conclusões. 

3.5.1. Resumos que tratem de pesquisas em andamento deverão apresentar 

os resultados até a etapa desenvolvida. 

3.5.2. A qualidade dos resultados e conclusões é critério de avaliação dos 

resumos. Assim, os resumos devem conter evidência de resultados que 

caracterizem a realização de uma pesquisa, ainda que em andamento. 

3.5.3. A coerência textual e revisão gramatical do resumo são de 

responsabilidade dos autores. 

3.6. Os resumos não deverão conter informações de autoria, abstract, 

agradecimentos, citação direta e referências. 

3.7. Resumos recebidos com o mesmo título, apenas a última versão será 

considerada para avaliação. 

3.8. Nenhuma informação poderá ser modificada após a submissão do resumo. 

 
 

4. Da submissão e avaliação dos resumos 
 

4.1. O período para envio dos resumos é de 26 de setembro de 2019 até 20 de 

outubro de 2019 

4.2. A submissão dos resumos será por meio do endereço eletrônico: 

cogivapilarpb@gmail.com 

4.3. Cada resumo terá um único responsável por sua submissão. Todas as 

comunicações entre os autores e a Comissão Organizadora do evento dar-se- 

ão exclusivamente através deste responsável. 

mailto:cogivapilarpb@gmail.com


4.4. Os trabalhos recebidos no prazo e conforme as normas deste Edital serão 

avaliados pela Comissão, e apreciados quanto aos aspectos relevância do 

tema, adequação da metodologia para o cumprimento dos objetivos, 

adequação e clareza dos objetivos, análises e resultados e consistência das 

conclusões. 

 

 
5. Da aprovação dos resumos 

 

5.1. Os resumos aprovados serão divulgados no dia 25 de outubro de 2019, 

por meio de carta de aceite no endereço de e-mail dos aprovados. 

5.2. Os resumos considerados aprovados estão previamente selecionados para 

apresentação durante o evento. 

5.2.1. Os autores selecionados para a apresentação de seus trabalhos sob a 

forma de comunicação oral que confirmarem sua presença terão a provável 

publicação de seus resumos nos Anais condicionada a esta apresentação. 

5.2.2. O responsável pela submissão, se autor e com mais de um trabalho 

aprovado, poderá ser selecionado para apenas uma comunicação oral. 

 

 
6. Da confirmação de apresentação de trabalho 

 

6.1. A confirmação da apresentação dos trabalhos selecionados será solicitada 

por e-mail ao responsável pela submissão, que deverá responder informando 

seu aceite impreterivelmente até 29 de outubro de 2019. 

6.2. Somente as apresentações confirmadas dentro do prazo determinado 

serão incluídas na programação do evento. 

 

 
7 Grupos Temáticos(GTs): 

7.1- Avaliação na Contemporaneidade 
 

7.2- Práticas Pedagógicas na perspectiva da BNCC 

7.3- Os fundamentos do currículo no cotidiano escolar 

7.4- Aplicabilidade do planejamento no chão da sala de aula 

 

8. Da apresentação dos trabalhos 



8.1. As apresentações serão no dia 06 de novembro de 2019, no Maison 

Finesse, Avenida Brasília,14 Itabaiana-PB, conforme programação do evento, 

no formato de comunicação oral. 

8.2. Os turnos das apresentações dos trabalhos selecionados serão informados 

por e-mail ao responsável pela submissão, a partir de 25 de outubro de 2019. 

8.3. A apresentação do trabalho será no turnoda manhã 10:00 às 12:00 e tarde 

13:30 às 16:30 horas. 

8.4. Trabalhos selecionados para comunicação oral terão tempo máximo de 20 

minutos. Ao final de cada sessão serão dedicados 20 minutos para perguntas e 

discussões. 

8.5. As apresentações deverão ser gravadas em pen drive, no formato 

powerpoint ou banner. 

 

 
9. Da inscrição 

 

9.1. A inscrição para participação presencial no evento de todos os 

participantes, inclusive responsáveis pela submissão e autores de trabalhos, 

deverá ser realizada no link https://forms.gle/7xRbBzF1n7YiGhxz6 , no período de 

26 de setembro a 25 de outubro de 2019. 

9.2. O valor da inscrição para participação no Seminário é de R$ 60,00 

(sessenta reais) para o público em geral. 

9.3. Conta para depósito: 

Banco do Brasil 
C/C 24.484-8 
Agência 0164-3 
Genilson Medeiros 

 

 
10. Da emissão dos certificados 

 
 

10.1. Os certificados dos trabalhos apresentados serão encaminhados para o 

e-mail do responsável pela submissão do trabalho. 

10.2. Os certificados para os professores mediadores das salas serão enviados 

por e-mail. 

10.3. Os certificados para os ouvintes e demais participantes credenciados no 

evento serão enviados via e-mail. 



11. Das Disposições Finais 

 
 

11.1. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Comissão 

Organizadora. 

 

 
Sapé (PB), 25 de setembro de 2019. 

 
 
 

 
Comissão Organizadora 

 

VI Seminário Regional de Educação do COGIVA 


