NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO XXI FÓRUM
INTERNACIONAL DE OSÓRIO

Submissão
Data limite para inscrição de trabalhos: 23 de junho
Confirmação de aceitação: 05 de julho
As inscrições de trabalhos*, para o XXI FÓRUM INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO de Osório, ocorrerão no ato da inscrição para o evento. Os
interessados em apresentar trabalhos, sejam eles na modalidade oral ou pôster,
deverão seguir estes passos:
•
•
•
•

Acessar o link: unicnecosorio.cnec.br/forum;
Realizar a inscrição no evento e escolher as atividades para participar;
Clicar no botão “Clique aqui para cadastrar um Pôster ou Relato Oral”, o
qual ficará disponível após a confirmação das escolhas das atividades;
Preencher o respectivo formulário com as informações solicitadas.

Observações*: Para validar a inscrição do trabalho, deverá ser enviada uma
cópia do trabalho, juntamente com o comprovante de pagamento da inscrição
para o e-mail 1905.forumdeeducacao@cnec.br até a data limite de 30 de junho
de 2017.

Modalidades
Oral – O tempo de apresentação nessa modalidade será de 15 minutos, nas
salas definidas pela organização do evento.
Pôster – Nessa modalidade, os trabalhos ficarão expostos das 13h30 até as
17h00 do dia 19/07, no auditório Romildo Bolzan

Diretrizes
Para apresentação de trabalhos é pré-requisito estar inscrito no evento.
Serão apresentados, no evento, os primeiros 50 trabalhos inscritos.
www.unicenecosorio.cnec.br

Serão selecionados cinco trabalhos por eixo.
Situações que não estejam previstas nestas normas, serão resolvidas pela
Comissão Organizadora do Evento.
Os trabalhos deverão se enquadrar nos seguintes eixos temáticos:
1. Educação Infantil
2. Alfabetização e letramento
3. Educação em Tempo Integral
4. Ensino Médio
5. Vivências pedagógicas no Ensino Fundamental
6. Ensino Técnico e Tecnológico
7. Supervisão e Orientação Educacional
8. Experiências com as mídias na educação
9. Gestão Educacional
10. Educação Inclusiva

Artigos completos
Os trabalhos apresentados no evento poderão ser submetidos para a revista
Trajetória Multicursos da UNICNEC, atendendo as seguintes premissas:
•

Serão publicados somente artigos científicos relevantes que possuem
aderência ao escopo editorial estabelecido:
Educação &
Interdisciplinaridade. Outros tipos de trabalhos mais subjetivos, com
menor rigor científico-metodológico, não serão publicados. Exemplo:
ensaios livres, relatos de experiências, resenhas, texto de opinião.

•

Os autores deverão submeter o artigo científico diretamente no sistema
(http://sys.facos.edu.br/ojs/index.php/trajetoria) através do cadastro
padrão.

•

As normas técnicas de formatação dos artigos científicos submetidos
devem seguir as orientações pontuadas na Política Editorial da revista,
www.unicenecosorio.cnec.br

•

disponível
para
acesso
http://sys.facos.edu.br/ojs/index.php/trajetoria.

•

Os artigos científicos submetidos serão avaliados pelos pareceristas
vinculados ao periódico, processo necessário para revisar a possibilidade
de publicação do estudo na(o) sessão/dossiê.

no

sistema:

Contato
Para mais informações, entre
1905.forumdeeducacao@cnec.br

em

contato

www.unicenecosorio.cnec.br

através

do

e-mail:

www.unicenecosorio.cnec.br

