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PRAZO PARA SUBMISSÃO: 18/08/2020 à 31/08/2020 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

Eixo 1: Educação Formal e Informal de Estudantes com Deficiência Intelectual 

Eixo 2: Educação Formal e Informal de Estudantes com Deficiência Física 

Eixo 3: Educação Formal e Informal de Estudantes com Deficiência Auditiva e Surdez 

Eixo 4: Educação Formal e Informal de Estudantes com Deficiência Visual 

Eixo 5: Educação Formal e Informal de Estudantes com Deficiências Múltiplas 

Eixo 6: Educação Formal e Informal de Estudantes com Transtorno do Espectro Autista 

Eixo 7: Educação Formal e Informal de Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação 

Eixo 8: Educação Formal e Informal de Estudantes com Surdocegueira 

Eixo 9: Transtornos, Distúrbios e Dificuldades de Aprendizagem 

Eixo 10: Formação de professores na área da Educação Especial 

Eixo 11: Práticas pedagógicas com estudantes público da educação especial e/ou com 

necessidades específicas 

 

NORMAS DOS TRABALHOS 

RESUMO EXPANDIDO 

- O “IV SEDIRD e I Encontro do GPEEPED”, aceitará trabalhos nas seguintes categorias: 

 - Relatos de Experiência; 

 - Pesquisas concluídas ou em andamento. 

- Trabalho: Deverá ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas (incluindo referências), escritas 

em português. A fonte do texto deve ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 

e justificado. As margens devem conter 3cm dos lados esquerdo e superior e, 2cm inferior e 

direita. O trabalho deve conter: 

- Relatos de Experiência: Resumo informativo (de 500 a 1000 palavras sem citações); 3 

a 5 palavras-chave separadas por ponto; texto contendo: introdução, contextualização, 

descrição da experiência; considerações finais e; referências; 

- Pesquisas Concluídas ou em andamento: resumo informativo (de 500 a 1000 palavras 

sem citações); 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto; texto contendo: introdução, material, 

método, resultados e discussão, que opcionalmente podem ser apresentados separados e 

conclusão e/ou considerações finais; referências. 
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- Título do trabalho: Deve ser escrito em Times New Roman, tamanho 14, letras maiúsculas, 

negrito, centralizado e limitado a 15 palavras. Nomes científicos devem ser editados em itálico, 

conforme normas específicas da área. 

 

- Nomes dos autores: O trabalho deve ter no máximo 5 autores. Os nomes dos autores devem 

estar completos, sem abreviação. O nome de quem apresentará o trabalho deve estar em itálico. 

Cada autor pode enviar no máximo 3 trabalhos como autor ou coautor. Os nomes devem estar 

escritos em Times New Roman, tamanho 12, à esquerda e espaçamento simples entre os nomes. 

 

- E-mail: Deve ser informado o e-mail do autor apresentador abaixo dos nomes dos autores. 

 

- Instituição dos autores: Deve ser identificada em frente aos nomes dos autores, utilizando 

fonte Times New Roman, tamanho 12 e em itálico. 

 

- Instituição Financiadora (se houver): Indique a(s) instituições que financiaram o trabalho, 

alinhada(s) à esquerda, logo após a autoria. Utilizar fonte Times New Roman e tamanho 12. 

 

TRABALHOS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

- Os participantes surdos ou surdocegos podem enviar os trabalhos com as seguintes normas: 

 Categorias: Relato de Experiências; Pesquisas concluídas ou em andamento. 

 Resumo simples: escrito em português, com 300 a 500 palavras, sem citação. 

Formatado na fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento simples. 

 Arquivo deve conter: título do trabalho com até 15 palavras; nomes e instituições dos 

autores; resumo simples. 

 Vídeo: em Libras, com legenda. Mínimo de 4 minutos e máximo de 6 minutos. Os 

vídeos serão, a critério do autor, exibidos durante a conferência de apresentação de trabalhos, 

na qual posteriormente o autor apresentador poderá complementar. Os vídeos serão, posterior 

ao evento, publicados no Youtube e, seus links estarão junto ao resumo simples, nos Anais do 

Evento. 

 

ENVIO 

- Os trabalhos devem ser enviados ao e-mail: cientifica.sedirdgpeeped@gmail.com 

mailto:cientifica.sedirdgpeeped@gmail.com
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- O assunto do e-mail deve conter o Eixo em que o trabalho será submetido; 

- Devem ser anexados 2 arquivos: 1 com a identificação dos autores (nome completo e 

instituição) abaixo do título, salvo em Word e; outro sem a identificação dos autores, salvo em 

PDF; 

- Os arquivos devem estar nomeados com o título do trabalho e após ele um _ e escrito com ou 

sem identificação. Por exemplo 

 Arquivo 1: Ensino de pessoas com deficiência intelectual_comidentificação 

 Arquivo 2: Ensino de pessoas com deficiência intelectual_semidentificação 

 

AVALIAÇÃO 

- A avaliação será realizada por dois profissionais da área de educação especial; 

- A avaliação será às cegas; 

- Você receberá feedback dos trabalhos no e-mail em que ele foi submetido; 

- Os trabalhos receberão o seguinte feedback: (a) aprovado sem modificações; (b) aprovado 

com modificações; (c) reprovado; 

- Aqueles trabalhos que receberam parecer “aprovado com modificações”, terão prazo de 7 dias 

para encaminhá-lo novamente com as mudanças solicitadas; 

- Aqueles trabalhos que receberam parecer “reprovado” terão o prazo de 3 dias para recursos. 

 

PUBLICAÇÃO 

- Os anais do evento serão publicados na Revista Cadernos Macambira; 

- Nos anais do evento serão publicados apenas os resumos dos trabalhos enviados; 

- Aqueles trabalhos que forem melhor avaliados serão convidados para publicação de capítulo 

de livro; 

- No livro, será publicado o trabalho completo, conforme enviado para o evento; 

- Só serão publicados, no livro e nos anais do evento, àqueles trabalhos cujos autores assinarem 

termo de cessão de direitos autorais. 

 


