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CHAMADA DE RESUMOS EXPANDIDOS PARA O  

XIV SIMPÓSIO DE PEDAGOGIA DA PUC MINAS  

Educação Popular: horizontes freireanos 

 

APRESENTAÇÃO DO SIMPÓSIO 

O evento, promovido pelo Departamento de Educação da PUC Minas, “Educação 

Popular: horizontes freireanos”, terá como escopo o debate sobre os princípios, 

histórico e práticas da Educação Popular e suas articulações com pensamento de 

Paulo Freire. 

Previsto para acontecer nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2021, em plataforma virtual, 

pretende a participação de estudantes, docentes, pesquisadores e educadores 

populares para a discussão da temática apontada, seus limites e possibilidades.  

Nesta oportunidade, convidamos a comunidade para a apresentação de trabalhos 

acadêmicos - resultados de pesquisa ou relatos de experiência- nos termos deste 

edital.  

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. Serão aceitas as submissões de resumos expandidos afinados à temática tratada 

no evento que terá as apresentações em ambiente virtual.  

1.2. A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea autorização dos 

autores aos organizadores do evento para utilizar, publicar e divulgar a obra de sua 

autoria.  

1.3. É autorizada a inscrição de até um trabalho por autor(a).  

1.4. É permitida a apresentação de trabalhos por um ou por ambos os autores, desde 

que o(s) expositor(es) participe do evento.  

1.5. Só serão fornecidos certificados de apresentação aos (às) expositores(as) dos 

trabalhos.  
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2. INSCRIÇÃO  

2.1. A inscrição de trabalhos será feita mediante o envio do material ao e-mail do 

evento, até às 23h59min do dia 30 de abril de 2021. E-mail para envio: 

simposiopedagogiapucminas@gmail.com com o título “Submissão de pesquisa” 

ou “Submissão de relato de experiência”, conforme a natureza do resumo 

expandido.  

2.2. O envio do arquivo do trabalho deverá ser encaminhado em anexo para o e-mail 

acima descrito, em formato “word”, sem nenhuma identificação para avaliação “as 

cegas”. No corpo do email deverá constar nome, formação acadêmica, vinculação 

institucional, e-mail e telefone de contato do(s) autor(es). 

2.3 Os trabalhos devem ter no máximo 4 (quatro) autores(as). Ao menos um dos(as) 

autores(as) deve comparecer à apresentação.  

2.4. os trabalhos podem ser resultados de pesquisa ou relatos de experiências. 

2.4.1. Os resumos expandidos para resultados de pesquisa, devem ter: título (com 

no máximo 20 palavras), no mínimo de 3 e no máximo 5 páginas, constando problema, 

hipótese, marco teórico, metodologia, considerações finais, referências e palavras-

chaves (até 5 itens); 

2.4.2. Nos resumos expandidos para relatos de experiência, serão priorizadas a 

construção e a práxis cotidiana dos diversos sujeitos e organizações que atuam na 

Educação Popular. Devem ter: título (com no máximo 20 palavras), no mínimo de 3 e 

no máximo 5 páginas, constando o relato da experiência, as metodologias de trabalho 

utilizadas durante a execução da experiência, o universo (pessoas, instituições, 

comunidades) da prática/ intervenção/ observação e demais dados que venham 

informar ao leitor a pertinência do relato. Se necessário inserir fotos/figuras, 

solicitamos colocar no máximo 2. Analisar, avaliar e discutir os resultados 

apresentados.  

2.5 – Normas: folha tamanho A4, fonte Times New Roman, letra tamanho 12, com 

alinhamento justificado, sem separação de sílabas ou linhas entre parágrafos, mas 

com entrelinhas com espaçamento 1,5; espaço de início de parágrafo de 1,25; com 

margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm; as referências devem 

obedecer às regras da ABNT  

(http://portal.pucminas.br/biblioteca/documentos/artigo-cietifico-NBR6022-2018.pdf), 

sem a necessidade de resumo e abstract. 

 

http://portal.pucminas.br/biblioteca/documentos/artigo-cietifico-NBR6022-2018.pdf
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3. DA AVALIAÇÃO E DEMAIS CRITÉRIOS  

Os trabalhos serão avaliados por comissão científica designada pela Comissão 

Organizadora, que aprovará ou reprovará os trabalhos a partir dos seguintes critérios:  

a) Adequação ao tema geral do simpósio; 

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

c) Descrição concisa da metodologia. 

d) Resultados. 

e) Referências. 

f) Adequação formal às regras de acordo ortográfico da língua portuguesa e as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

g) Organização e estrutura do trabalho com desenvolvimento lógico, coerente e claro 

na exposição do tema. 

3.1. Os trabalhos serão desclassificados se não estiverem de acordo com os critérios 

deste edital, em especial, quando:  

a) Não forem encaminhados no prazo por meio do endereço eletrônico fornecido;  

b). Tiverem qualquer forma de identificação de autoria no arquivo enviado em anexo. 

 

4. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:  

Até 07 de maio de 2021, por e-mail aos inscritos.  

5. As apresentações ocorrerão no período de 17h às 19h dos dias do evento, conforme 

divulgação oportuna.  

6. É facultada à comissão organizadora, bem como aos presidentes das sessões de 

apresentação dos grupos de trabalhos o pedido de adequação do texto e envio de 

trabalho completo para publicação na Revista Pedagogia em Ação, edição de julho 

de 2021, que terá o tema do evento. 

7. Casos e omissões serão decididos pela comissão organizadora do evento.  

 

Belo Horizonte, 31 de março de 2021. 

 

Comissão Organizadora 
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