
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS   
SEMANA PEDAGÓGICA INTEGRADA 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. A Comissão Científica da SEMANA PEDAGÓGICA INTEGRADA faz saber que estão 

abertas as inscrições para trabalhos científicos.  

§ 1. Estarão possibilitadas as inscrições dos trabalhos científicos realizados por alunos, profissionais 

e docentes das Instituições de Ensino Superior – IES – de todo o país. 

§ 2º. A Semana Pedagógica Integrada terá como tema: “Sociabilidade nas Diversidades”. 

Art. 2º. Os trabalhos serão apresentados em forma de banner. 

I) Apresentação; 

• Resumo 

• Resumo Expandido 

§ 1º. No momento da inscrição, o candidato deverá informar a classificação para a qual seu trabalho 

irá concorrer. 

Art. 3º. É condição sine qua non para envio de trabalho, que pelo menos um dos autores esteja 

inscrito na jornada. 

§ 1º. Cada trabalho deverá contar com: 

I) no máximo 4 (quatro) autores (somente um apresentador); 

II) no máximo 1 orientador; 

§ 2º A certificação relativa à apresentação será emitida apenas para os autores inscritos no evento e 

que participarem efetivamente da apresentação. 

§ 4º Os autores são responsáveis pela revisão da língua portuguesa empregada e normas de 

apresentação utilizadas no resumo e no resumo expandido. Ao efetuarem a inscrição dos trabalhos 

na Semana Pedagógica  Integrada os autores autorizam a Comissão Organizadora a publicá-los 

nos Anais do evento, e se responsabilizam pela observação e cumprimento de todos os 

procedimentos éticos vigentes referentes à realização e à divulgação de pesquisas científicas e de 

práticas acadêmicas e profissionais envolvendo seres humanos e animais. 

 
 

CAPÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 



 

Art. 4º. As inscrições dos trabalhos científicos terão início 26 de Setembro , sendo o prazo final 7 de 

Outubro  de 2016. 

Art. 5º. A ficha de inscrição está disponível no Protocolo da Faculdade Guairacá. 

§ 1º. Após o seu devido preenchimento, o participante deverá efetuar o pagamento na Tesouraria da 

Faculdade Guairacá e, depois de protocolada a inscrição, enviar seu trabalho e inscrição para o 

endereço guairaca.integrada@gmail.com  

§ 2º. Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito previamente na jornada (vide art. 3º). 

Art. 6º. Será enviada uma confirmação de recebimento do trabalho científico, via correio eletrônico 

(e-mail). Caso não o receba num prazo de 7 (sete) dias, o candidato deverá entrar em contato com a 

Coordenação Científica da jornada, via e-mail da comissão organizadora do evento. 

Art. 7º. Somente serão aceitas inscrições que tenham sido enviadas corretamente via fichas de 

inscrição, que atendam aos padrões adotados pela Comissão Científica da Semana Pedagógica  

Integrada  e cujos trabalhos atendem aos formatos descritos no Capítulo III. Cada trabalho só 

poderá concorrer a uma das classificações estabelecidas neste edital (Resumo ou Resumo 

Expandido)  

Art. 8º. Os resultados serão divulgados a partir do dia 10 de Outubro 2016, por email.  

Parágrafo único: os trabalhos só serão aceitos após comprovação de pagamento da taxa de inscrição 

no valor de R$60 na Tesouraria da Faculdade Guairacá. 

 

CAPÍTULO III 

DA NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE RESUMOS, RESUMOS EXPANDIDOS 
 

RESUMO (Para metadados e avaliação da apresentação pela comissão científica) 
 
0.1. O TÍTULO deve ser escrito em letras maiúsculas, fonte Arial, corpo 12, em negrito, 
centralizado 
0.2. O texto do Resumo deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, com 
informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho (se 
houver, ou então, explicitar que a pesquisa encontra-se em andamento). Não deve conter citações. 
0.3. Após o Resumo, seguem-se as "Palavras-chaves:" de 3 (três) a 5 (cinco), em português, ligadas 
ao tema do trabalho, separadas por "ponto e vírgula". 
 
 
 
 



RESUMO EXPANDIDO 
 
1.1 O texto deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavras-chaves, Introdução, 
Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões ou Considerações Finais e Referências; 
 
1.1.1 Textos vinculados a pesquisas de Iniciação Científica ou resultantes de orientações, devem 
conter referência a orientadores (as); 
 
1.2 O resumo expandido deverá ocupar de 3 (três) a 5 (cinco) laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou 
Figuras; 
 
1.3 O Texto deverá ser apresentado em página A4, margens superior e esquerda de 3,0 cm; inferior 
e direita de 2,0cm. Deve ser empregada fonte ARIAL, corpo 12, exceto no título, e justificado. O 
espaçamento entre as linhas deverá ser de 1,5. 
 
1.4 As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no sistema autor-data (SOBRENOME, ano, p.X); 
 
1.5 O texto deverá iniciar com o TÍTULO em letras maiúsculas, fonte Arial, corpo 12, em negrito, 
centralizado com, no máximo, 20 palavras; 
 
1.6 Se o título do trabalho é vinculado a algum projeto de pesquisa, deverá ser apresentado o título 
do "Projeto" em nota de rodapé na primeira página, em letras iniciais maiúsculas, Arial, corpo 10, 
justificado; 
 
1.7 Depois de dois espaços do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos Autores, separados 
por ponto e vírgula, em fonte Arial, corpo 12, centralizados e grafados somente com as primeiras 
letras maiúsculas.  
 
1.8 A seção Resumo deve ter no máximo 250 (duzentos e cinquenta) palavras, com informações 
sobre a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado 
imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não deve conter referências bibliográficas; 
 
1.9 Após o Resumo, seguem-se as "Palavras-chaves:" de 3 (três) a 5 (cinco), em português, ligadas 
ao tema do trabalho, separadas por "ponto e vírgula". 
 
1.10 A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (um mil) palavras. Justificar o 
problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve 
conter os objetivos do trabalho realizado; 
1.11 A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor 
entenda os procedimentos, as categorias e perspectivas de análise adotadas. Não deve exceder 1000 
(um mil) palavras; 
 
1.12 A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, até o momento. A discussão dos 
resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, 
indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações; 
 



1.13 As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem apresentar qualidade 
necessária à boa reprodução. Se forem utilizadas imagens replicadas, deve-se explicitar a 
autorização para divulgação, de acordo com a legislação vigente no Brasil sobre proteção de 
direitos de autoria. Devem ser gravadas no programa Word para possibilitar possíveis correções. 
Devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o 
título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo; 
 
1.14 A seção Conclusões ou Considerações Finais deve ser elaborada com o verbo no presente do 
indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais (Resultados e Discussão), e com base nos 
objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não deve exceder 200 (duzentas) palavras; 
 
1.15 Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem 
alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os 
títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve 
obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 

CAPÍTULO IV 
DAS APRESENTAÇÕES 

Art. 9º. Os autores dos trabalhos aceitos pela comissão científica farão apresentação no dia 19 de  

outubro de 2016, de acordo com cronograma que será divulgado no site do evento. 

Art. 10º. As apresentações serão organizadas em salas ou espaço apropriado, no mesmo dia 

informado no Art. 11º. 

Parágrafo único. As apresentações deverão ser realizadas nas datas e horários estabelecidos, não 

sendo permitidas mudanças.  

Art. 11°. Os certificados de apresentação serão entregues após o término do evento. A Comissão 

Organizadora informará por e-mail. 

 

CAPÍTULO V 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Parágrafo único. A Comissão Científica e Organizadora dá-se o direito de publicar, na íntegra, os 

trabalhos enviados e selecionados para este evento. 

Art 12º. Casos Omissos neste edital serão avaliados pelas Comissões Científica do Colegiado de 

Pedagogia Organizadora da IV Jornada Integrada da Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.  

 

 
 



 
 
 

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO  

(fonte é Arial 12, negrito, caixa alta, centralizado) 

O resumo deve conter no mínimo 3 laudas e no máximo  4 laudas  

 
 
Acadêmico:  Escreva aqui seu nome completo sem abreviações (bolsista, colocar órgão 
financiador/voluntário). Fonte Arial 12, normal, alinhado à esquerda. 
Orientador:  Escreva aqui o nome de seu orientador (a). Fonte Arial 12, normal, alinhado 
à esquerda 
 
Resumo: (Arial 12, espaçamento simples e parágrafo justificado) 
Insira aqui o resumo que deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, com 
informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusões do 
trabalho (se houver, ou estão, explicitar que a pesquisa encontra-se em andamento). Não 
deve conter citações, uso de figuras ou tabelas nesta seção. Fique atento ao número de 
palavras.  
 
Palavras-chave: insira aqui as palavras-chave, separando-as por ponto e vírgula vírgulas 
ex.: palavra1; palavra2; palavra3; palavra4; palavra5. (mínimo 3 máximo 5 palavras-
chave) 
 
 
Introdução (Escrever introdução em arial 12, negrito, alinhado à esquerda) 
 
Esta seção deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (um mil) palavras. Justificar o 
problema estudado de forma clara, utilizando-se de revisão de literatura. O último 
parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado 
 

Use a fonte Arial 12, espaço simples e parágrafo justificado. As margens devem ser: 
superior (3 cm), inferior (2 cm), lateral esquerda (3 cm), lateral direita (2 cm). 
Metodologia (Escrever metodologia em Arial 12, negrito, alinhado à esquerda). 
 
A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor 
entenda os procedimentos, as categorias e perspectivas de análise adotadas. Não deve 
exceder 1000 (um mil) palavras. 
 
Resultados e Discussão  (Escrever resultados e discussão em Arial 12, Negrito, alinhado 
à esquerda) 



 
Esta seção deve conter os dados obtidos, até o momento. A discussão dos resultados 
deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, 
indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações; 
 
Conclusões/Considerações Finais  (Escrever conclusão ou considerações finais em 
Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda). 
 
A seção Conclusões ou Considerações Finais deve ser elaborada com o verbo no 
presente do indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais (Resultados e 
Discussão), e com base nos objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não deve 
exceder 200 (duzentas) palavras. 
Referências (Escrever referências em Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda), conforme 
ABNT – NBR 6023. 
 
Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em 
ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por 
ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens 
em cada referência deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).



 
 
 

TÍTULO DO RESUMO   

(A fonte é Arial 12, negrito, caixa alta, centralizado) 

 
Acadêmico:  Escreva aqui seu nome completo sem abreviações (bolsista, 
colocar órgão financiador/voluntário). Fonte Arial 12, normal, alinhado à 
esquerda. 
Orientador:  Escreva aqui o nome de seu orientador (a). Fonte Arial 12, normal, 
alinhado à esquerda 
 
Resumo: (Arial 12, espaçamento simples e parágrafo justificado) 
 
Insira aqui o resumo que deve ter no máximo 250 (duzentos e cinquenta) 
palavras, com informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, 
resultados e conclusões do trabalho (se houver, ou estão, explicitar que a 
pesquisa encontra-se em andamento). Não deve conter citações, uso de 
figuras ou tabelas nesta seção. Fique atento ao número de palavras.  
 
Palavras-chave: insira aqui as palavras-chave, separando-as por ponto e 
vírgula vírgulas ex.: palavra1; palavra2; palavra3;, palavra4; palavra5. (mínimo 
3 máximo 5 palavras-chave) 
 
 
 


