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ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA O III COLEE 

 

 

 Prezados e Prezadas docentes do PPGEE/MEPE 

 

 

 Em planejamento para a realização do evento do PPGEE/MEPE, a comissão tomou a 

decisão, conforme já informado em e-mails enviados, que não receberá trabalhos para análise 

científica. Assim, o evento será constituído por conferências, mesas redondas, oficinas e 

minicursos, e todas as proposições serão consideradas trabalhos encomendados. Nesse 

sentido, os docentes do MEPE, em parceria com outros pesquisadores e discentes do 

Programa, poderão apresentar em todas as modalidades de atividades, exceto conferências, 

pois serão somente duas (abertura e encerramento), versarão sobre a temática principal do 

evento e serão proferidas por professores cujos nomes já foram inseridos na programação. 

 

Conforme programação preliminar, cada modalidade de atividade será realizada 

concomitantemente, ou seja, poderão ser apresentadas várias mesas, várias oficinas e vários 

minicursos nos mesmos horários. Nossa expectativa é de recebermos, no mínimo, seis 

propostas de mesas (duas por horário), 6 minicursos e 6 oficinas.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1) Leiam atentamente as ementas dos Eixos para saberem em qual deles o seu trabalho se 

encaixa. É possível que seu trabalho se encaixe em mais de um eixo, entretanto opte por 

apenas um. 

 2) Cada participante poderá submeter para apresentação no evento o máximo de dois 

trabalhos, em qualquer composição: autor e autor; autor e coautor; coautor e coautor. 

3) Número máximo de autores por trabalho: 3 (três). As mesas devem contar ainda com um 

coordenador ou coordenadora; 

4) Alunos e alunas do MEPE poderão ser autores ou coautores de oficinas e minicursos; 

5) As mesas deverão contar com a participação de no mínimo um prof. ou profa. com título de 

doutor/doutora; 

6) Envio de Resumo da Proposta: todos as propostas de atividades deverão ser enviadas 

com resumo, conforme formulário apresentado a seguir, pois precisamos das informações 

solicitadas para elaboração dos anais do evento e da programação. O prazo para o envio será 

dia 07 de julho de 2017; 

 

http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/eixos.html
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7) Envio de Texto Completo: os autores e autoras poderão enviar texto completo de suas 

propostas/atividades, pois organizaremos um Caderno Especial na Revista Educa com todos 

os textos enviados. Ressaltamos que os textos serão encaminhados para os avaliadores da 

revista e passarão por avaliação, conforme normas da revista. A data para envio do texto 

completo será de 01 de julho a 07 de setembro de 2017. O texto completo deverá atender 

às orientações das DIRETRIZES PARA AUTORES, disponíveis em: 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/about/submissions#onlineSubmissions 

 

8) Eixos Temáticos: 

 

Eixo 1 - Contribuições da pesquisa para as ações pedagógicas escolares 

Apresenta resultados de pesquisas que discutem, analisam e propõem transformações nas 

práticas pedagógicas escolares, especialmente estudos desenvolvidos a partir da pesquisa-

ação, destacando-se os estudos voltados para os seguintes temas: formação de professores, 

tecnologias educacionais, práticas pedagógicas escolares, gestão escolar, avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem escolar, pesquisa qualitativa, pesquisa-ação e pesquisas 

aplicadas. 

 

Eixo 2 - Educação e infâncias: justiça social e identidades culturais 

Apresenta e discute estudos teóricos, resultados de pesquisas e políticas educacionais voltadas 

para a educação de modo geral, em suas etapas e modalidades, e para as infâncias da 

Amazônia, compreendendo as relações e análises que envolvem envolvendo, especialmente 

os seguintes temas:  condições em que vivem as crianças na Amazônia, justiça social, 

diversidade, escolarização de pessoas com deficiência, ações afirmativas, políticas 

educacionais, sociais e ambientais. 

 

Eixo 3 - Bibliotecas escolares: leitura, informação e cultura para uma educação cidadã 

Discute estudos teóricos e apresenta resultados de pesquisas relacionadas à biblioteca escolar 

como espaço de relações sociais, políticas e pedagógicas, como o lugar privilegiado para a 

discussão e construção de práticas de leitura, de escrita e de interpretação que concorrem para 

a produção e formação do leitor crítico e criativo. 

 

A seguir as orientações para envio das propostas de atividades em formato de resumos. 
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TÍTULO DO TRABALHO, TODO EM LETRAS MAIÚSCULAS, EVIDENCIADO, 

CENTRALIZADO - NÃO SE DEVE USAR PONTO AO FINAL DO TÍTULO 

Modalidade: (Mesa-redonda, Oficina, Minicurso) 

 

Autor/Autora 

Instituição 

E-mail 

Autor/Autora 

Instituição 

E-mail 

Autor/Autora 

Instituição 

E-mail 

 

RESUMO 

 

Toda a página deverá ser configurada em espaço simples, e fonte 12, para a redação de todas 

as partes do resumo. Título todo EM LETRAS MAIÚSCULAS, evidenciado, centralizado. 

Não se deve usar ponto ao final do título. Autoria, E-mail, Instituição, nessa ordem, um 

abaixo do outro, sem espaçamento entre as linhas, alinhados à margem direita e figurar logo 

após um espaço simples do título. A palavra RESUMO, em maiúsculas, deverá anteceder o 

texto do resumo, figurada a um espaço simples após a instituição. Deixar um espaço simples e 

redigir o resumo. Este deverá ser redigido em um parágrafo, sem recuo, e ter entre 200 a 250 

palavras, no formato WORD, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 

entre linhas, margens esquerda e superior 3cm e direita e inferior 2cm, contendo: temática a 

ser trabalhada ou apresentada, aspectos da literatura que ressaltem a relevância científica da 

proposta, conceitos principais, objetivo), método (descrever participantes, ambiente, 

instrumentos/materiais e procedimentos utilizados na coleta dos dados, em caso de pesquisa), 

resultados (descrever a síntese do que foi obtido com o estudo) e discussão. O resumo não 

poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, notas de rodapé, citações, 

referências ou os títulos das partes (introdução, objetivos etc). Palavras-chave: três, figurar 

logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave: separadas entre si por ponto 

e finalizadas também por ponto, com Inicial em letras Maiúsculas e o restante da palavra em 

letras minúsculas. Quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência financiadora 

para a realização do estudo, escrevendo, na linha após as palavras-chave: Fonte de 

financiamento, seguida de dois pontos e descrever a fonte financiadora. Informar a sigla do 

nome do Grupo de Pesquisa do qual participa e instituição ao qual o trabalho se vincula. 

Palavras-chave: Uma. Duas. Três. 

Grupo de Pesquisa: XXXXX/UNIR 

Eixo: 

Fonte de financiamento: CNPq ou outra, ou escrever: Não contou com financiamento. 


