
 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

O relato de experiência é uma possibilidade de comunicação de práticas pedagógicas 

exitosas realizadas por profissionais da educação, pesquisadores e estudantes de graduação e pós 

graduação.  

Nesta modalidade de comunicação, serão priorizadas a construção e a práxis cotidiana dos 

diversos sujeitos e organizações que atuam em conformidade com a proposta do XI Simpósio de 

Pedagogia da PUC Minas nos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

 

ENVIO DE TRABALHOS 

Os trabalhos devem apresentar resultados de experiências de práticas pedagógicas 

realizadas por profissionais da educação, pesquisadores e estudantes.  

São duas as modalidades: Comunicação oral e Pôster. 

A inscrição do participante lhe dá o direito a inscrever até 02 (dois) trabalhos, como autor ou 

co-autor. Os trabalhos em coautoria devem possuir o número máximo de 04 (quatro) autores, em 

qualquer das modalidades. Os estudantes de graduação só podem ser autores principais de 

propostas para a modalidade "pôster". 

As propostas de apresentação de trabalho serão enviadas sob a forma de “Resumo”, 

contendo o mínimo de 5.000 e o máximo de 8.000 caracteres, com espaço entre linhas de 1,5 cm, 

letra arial, tamanho 12. O resumo deve explicitar: 

- Título 

- Não constar o(s) nome(s) ou qualquer outra informação que identifique o(s) autor(es) 

- Indicar a modalidade (pôster ou sessão temática) 

- Indicar a sessão temática 

- Apresentar no mínimo três e no máximo cinco palavras chave. 

- Descrição da experiência: informar quais as metodologias de trabalho utilizadas durante a 

execução da experiência. Relatar a experiência. Informar o universo (pessoas, instituições, 

comunidades) da intervenção/observação e demais dados que venham informar ao leitor a 

pertinência do relato. Se necessário inserir fotos/figuras, solicitamos colocar no máximo 3. 



- Resultados: analisar, avaliar e discutir os resultados apresentados, diferenciando-se do resumo 

do trabalho. Apresentar, se possível, questionamentos, possíveis conclusões ou futuras 

observações e/ou intervenções. 

Enviar para o e-mail xisimposiodepedagogia2018@gmail.com até o dia 05 de abril de 2018. 

Explicitar no assunto do e-mail nome completo e para qual Sessão Temática o trabalho está sendo 

inscrito  

 

Sessões temáticas:  

ST 1 - Educação Infantil 

ST 2 - Ensino Fundamental 

ST 3 - Ensino Médio 

ST4 - Ensino Superior 

ST 5 - Educação de Jovens e Adultos 

ST 6 - Educação Profissional/ Magistério 

ST 7 - Educação a Distância 

ST 8 - Espaço não Escolar 

 

A avaliação dos resumos será realizada pelo Comitê Científico e por especialistas da área. 

 

TEXTO COMPLETO 

Após aprovação do trabalho divulgado no dia 24 de abril de 2018, o autor deverá enviar o texto 

na íntegra dos artigos para comunicação oral até o dia 3 de maio de 2018 e seguir o padrão de 

normalização para possível publicação na Revista Pedagogia em Ação - 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/index - , a saber: 

a) título do trabalho; 

b) nome do(s) autor(es), seguido de asterisco, remetendo à nota de rodapé em que constem 

titulação, função e instituição a que se vincula(m), além de dados para contato: telefone e e-mail; 

c) resumo e palavras-chave; 

d) abstract e keywords; 

e) corpo do texto – Introdução, desenvolvimento e considerações finais 

f) relação das referências bibliográficas utilizadas. 

 

O texto deverá ter no mínimo 12 e no máximo 20 páginas compostas por 25 linhas de 75 toques 

com entrelinha 1,5. O artigo deve ser digitado no editor de textos Word for Windows versão mais 

recente, fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado. Seguir o PADRÃO PUC MINAS 

DE NORMALIZAÇÃO: normas da ABNT para apresentação de artigos em periódicos científicos. 

O texto na íntegra para os pôsteres aprovados para publicação na revista devem ter entre 

10.000 e 12.000 caracteres no texto e o máximo de 1.300 caracteres no resumo. O texto na íntegra 

dos pôsteres deverá atender às normas daqueles no que for adequado. 

Após a entrega para avaliação, não serão aceitas novas correções no texto por parte do autor. 
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Os textos completos para publicação na Revista Pedagogia em Ação somente deverão ser 

remetidos após a aprovação dos respectivos resumos.  

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES 

Após o recebimento do aceite, o(s) autor(es) dos trabalhos inscritos, deverão confeccionar o pôster 

para a exposição durante a realização do Simpósio. 

Os pôsteres devem seguir as seguintes especificações: 

a) os trabalhos deverão ser apresentados em um painel (banner) no tamanho 90 cm de largura por 

120 cm de altura; 

b) deverá ser definida uma margem de no mínimo 2,5 cm em torno da área de apresentação do 

pôster, sendo reservada uma faixa de 5 cm a partir da margem superior, para colocação de Título 

e Logos Institucionais (instituição dos apresentadores, etc). Em seguida deve constar o(s) nome(s) 

do(s) autor(es), com as informações que constam no resumo; 

c) os pôsteres (banners) deverão ser em papel firme, de boa gramatura, podendo ser fosco ou 

glossy, ou em lona. Devem ser utilizadas canaletas nas bordas superior e inferior, permitindo a 

fixação nas paredes ou painéis rígidos (displays) e fácil colocação e remoção dos mesmos; 

d) não será permitida a apresentação de trabalhos colados sobre base rígida como madeira 

compensada, isopor, papelão ou material semelhante. Também não será permitida a fixação do 

pôster utilizando-se pregos, tachas ou percevejos; 

e) a estrutura de apresentação deverá ser definida por duas colunas, onde serão distribuídas as 

partes escrita, figuras, tabelas e gráficos. 

Os trabalhos a serem apresentados deverão conter basicamente os seguintes itens: 

a) título: é obrigatório que o título do pôster seja idêntico ao título do resumo submetido ao evento. 

(tamanho 50); 

b) nome(s) do(s) autor(es) (os mesmos do resumo submetido); 

c) instituição dos autores; 

d) dados da prática pedagógica (introdução, objetivos, metodologia, resultados e/ou conclusões 

e referências bibliográficas). Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho 

sejam facilmente apreendidas. Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e 

elementos gráficos possíveis; 

e) agência de fomento: caso exista agência de fomento é obrigatório mencioná-la. 
 

As propostas de comunicação serão avaliadas tendo em conta os seguintes critérios: 

a) Adequação ao tema geral do simpósio e da sessão temática; 

b) Explicitação da problemática e sua relação com os objetivos do estudo/práticas; 

c) Descrição concisa da metodologia. 

d) Resultados. 

e) Referências. 
 

Comissão Organizadora do XI Simpósio de Pedagogia da PUC Minas 

04 de março de 2018 


