
 

 

 
Belém/PA 

 

VI SEMINÁRIO NORTE E VII ENCONTRO ESTADUAL DO PARÁ 

DA ANPAE: Gestão democrática, financiamento, direitos sociais e 

encolhimento do Estado brasileiro  

PERÍODO: 28 a 30.08.2018 

PÚBLICO ALVO: dirigentes, administradores e/ou gestores da educação, 

professores da educação básica e superior, técnicos educacionais e demais 

profissionais interessados nas ações e políticas educacionais que se 

desenvolvem na Região Norte e no Brasil.  

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

Com submissão de trabalhos: de 23/04 A 10/06/2018  

Sem trabalhos: de 23/04 a 28/08/2018 

INVESTIMENTO 

A taxa de inscrição será no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) para estudantes de Graduação; R$ 50,00 (cinquenta reais) para 



estudantes de Pós-graduação associados, de 80,00 (oitenta reais) para 

estudantes de Pós-Graduação não associados, de R$ 100,00 (cem reais) 

para profissionais associados, mediante apresentação de comprovante de 

pagamento da anuidade 2018 e de 150,00 para profissionais não 

associados.  

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos podem ser inscritos para apresentação nas 

modalidades: comunicação oral e relato de experiências e cada participante 

inscrito poderá encaminhar até dois trabalhos. Só serão analisados aqueles 

cujos autores confirmem sua inscrição enviando comprovantes de 

pagamento bancário e ficha de inscrição preenchida para o e-mail: 

anpae.nortepa2018@gmail.com e se estiverem elaborados conforme as 

normas do evento. 

Os trabalhos submetidos à avaliação do Comitê Científico 

deverão ser apresentados nas seguintes formas, de acordo com a 

modalidade escolhida: 

FORMATO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 

a) Comunicação Oral 

Nessa modalidade serão aceitos relatos de pesquisas, estudos 

ou experiências educacionais concluídas e em andamento na forma de 

resumos ampliados com autoria de, no máximo, três pessoas. 

1. A apresentação de comunicações requer a apresentação de um Resumo 

Ampliado de 5 a 8 mil caracteres (com espaço). 

2. O Resumo Ampliado deverá ser enviado em formato de editor de textos 

Word 1997 ou posterior, com as seguintes descrições: papel A4 (29,7 cm x 

21 cm), as margens de 03 cm, Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5 e 

alinhamento justificado, contendo título, introdução (objetivos (s) do 

trabalho, justificativa – o que motivou a pesquisa, o estudo ou a 

experiência, local e período de realização e metodologia – procedimentos e 

instrumentos utilizados); desenvolvimento (descrição e análise dos 

resultados); conclusões e referências (obras citadas conforme as normas da 

ABNT), obedecendo, impreterivelmente, à norma culta da Língua. As 

notas serão apresentadas no final do texto e numeradas sequencialmente. 

4.As páginas devem estar numeradas na parte inferior direita. 

5.O título deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento 

central. 

6.Os nomes dos autores/autoras devem aparecer debaixo do título da obra, 

alinhado à esquerda, seguido a identificação da instituição de origem e com 



o e-mail dos autores/autoras. 

7. Identificar o GT a que se vincula o trabalho pelo seu número e nome, 

colocando-o no lado superior direito do Resumo. O título do trabalho será 

apresentado em letra maiúscula, negrito e centralizado na página. 

 

b) Relatos de experiências 

Serão aceitos para essa modalidade relatos de experiências educacionais, 

com no máximo, três autores. 

1. O texto deve apresentar-se em Word for Windows, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, com alinhamento justificado, espaço simples e 

parágrafo de dois centímetros. As margens esquerda e superior devem ter 

três centímetros e as margens direita e inferior, dois centímetros.  

2.Pode conter duas a quatro páginas incluindo as referências e 

contemplando: título, introdução (objetivo(s) do trabalho, justificativa – o 

que a experiência –, local e período de realização e metodologia 

(procedimentos e instrumentos utilizados); desenvolvimento (descrição e 

análise sucinta dos resultados); conclusões e referências (obras citadas 

conforme as normas da ABNT). Todo o texto deve estar em conformidade 

com as normas cultas da linguagem escrita. 

3.Identificar, pelo número e nome, o GT a que se vincula, colocando-o no 

lado superior direito do Resumo e na primeira página. 4.Registrar o título  

em letras maiúsculas, negrito e centralizado. Em seguida, colocar o(s) 

nome(s) completo(s) do(s) autor (es), a Instituição a que pertence(m) e o e-

mail, com alinhamento à direita. Ao final, colocar três palavras-chave. 

5.O envio dos relatos de experiências segue as mesmas orientações do 

resumo da comunicação oral, ou seja, é apresentado com identificação. 

EIXOS ARTICULADORES DAS REFLEXÕES 

Os resumos  devem ser postados pelos autores com a indicação de número 

e nome de um dos Grupos de Trabalho, a seguir:  

 
GT GRUPOS DE TRABALHO 

01 Políticas e gestão da educação 

02 Políticas e práticas de formação de docentes e dirigentes escolares 

03 Políticas e práticas de planejamento e financiamento da educação 

04 Gestão pedagógica, organização curricular e qualidade da educação 

05 Educação em direitos humanos, diversidade cultural e inclusão social 

PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 



 As inscrições dos trabalhos serão efetivadas exclusivamente por meio 

de correio eletrônico. Assim, a postagem dos textos deverá acontecer no 

período de 23/04 a 10/06/2018, tendo como destinatário o e-mail 

anpae.nortepa2018@gmail.com no campo destinado à produção do e-mail 

preencher o lugar do assunto com a inserção do título do texto. Uma vez 

identificada a postagem virtual dos documentos, os autores serão 

notificados com aviso de recebimento e encaminhamento ao Comitê 

Científico. 

Cada participante poderá pleitear no máximo a inscrição de dois 

trabalhos na condição de autor principal. 

  Todos os autores de trabalho deverão formalizar o pedido de 

inscrição com preenchimento da ficha de inscrição no Evento. Bolsistas de 

Iniciação Científica poderão inscrever trabalho em co-autoria com os seus 

orientadores. O Pagamento das inscrições deverá ser feita no Banco do 

Brasil Ag. 3702-8 C/C 43.964-9. 

 
DATAS IMPORTANTES 

 

  Os resumos deverão ser submetidos no período de 23.04.2018 a 

10.06.2018  

   

Os resultados das avaliações dos trabalhos serão comunicados aos 

autores até o dia 28.06.2018. 

 

 

A Programação do evento será detalhada, posteriormente, e 

publicada no site da Anpae: www.anpae.org.br 

 

ENDEREÇO POSTAL E VIRTUAL 

Universidade Federal do Pará – Instituto de Ciências da Educação 

Av. Perimetral s/n Campus Universitário do Guamá - Setor Profissional Auditório do 

Bloco “B” 

CEP: 66075-110 - Belém – Pará Fone/Fax: (91)  3201-8646 

Email: anpae.nortepa2018@gmail.com 

 
     

 

http://www.anpae.org.br/


 

 

 

 

 

     Nº ordem interno:   (        ) 

FICHA DE 
INSCRIÇÃO 

 

Preencha nos espaços em branco ( ficha por autor/a).    Assinalar  

Autor(a):   Associado:  Não 

Associado 

 

 

Grau Académico:   

 

Instituição(ões):  

 

Ativ. Profissional:   

 

Título do resumo 

ou experiência 

  

 

Escolha o eixo:  

 

 

Contatos (de fácil acesso): 

 

Endereços   

 

Telefone 

fixo: 

  Celular:   E-mail:   

 

2 3 4 1 5 



CFP:   Valor Inscrição :                      Associado: (    )       Não associado: (   ) 

     

Nota: Devolva-nos esta ficha, preenchida, juntamente com o resumo. 

 

 

 
 


