Regulamento

1. Regulamento
1.1 Inscrições
1.2 Período e valores
As inscrições estarão abertas:
No período de 19/05/16 a 29/08/16, aos participantes com inscrição de trabalhos.
No período de 19/05/2016 a 23/10/2016, para ouvintes.
Os interessados farão sua ficha de inscrição no endereço eletrônico www.uniso.br e
efetuarão o pagamento via boleto bancário.
Valores:

Estudantes de Graduação,
professores das redes públicas

Pós

Profissionais
e
pesquisadores
Educação e áreas afins

Até 15 de
setembro

De 16 de setembro
a 23 de outubro

e

R$ 170

R$ 200

da

R$ 200

R$ 250

Durante o evento não serão aceitas inscrições. Somente nas inscrições
internacionais, o pagamento será feito no primeiro dia do evento, em espécie.
1.3 Submissão de trabalhos
Os trabalhos deverão ser submetidos no formato de TEXTO COMPLETO, os quais
serão avaliados pelo Comitê Científico, composto por professores do PPGE-UNISO e
especialistas externos convidados. Todos os trabalhos deverão estar inseridos em um
dos eixos temáticos, e se aprovados serão publicados nos Anais do Congresso e
apresentados oralmente. Trabalhos aprovados, mas não classificados para publicação,
poderão ser indicados para serem apresentados em formato pôster. Cada autor poderá
inscrever no máximo 3 trabalhos, desde que ele esteja inscrito no Congresso.
EIXOS TEMÁTICOS
1. Conhecimentos, Arte e Cultura
2. Formação e atuação docente
3. Perspectivas filosóficas e políticas da Educação
4. Processos educacionais e de subjetivação
5. Saberes e fazeres no cotidiano escolar
6. Perspectivas históricas da Educação

1.4 Informações sobre submissão de trabalhos
Períodos:
Textos Completos: de 19/05/16 a 29/08/16
Divulgação dos resultados de avaliação dos trabalhos: 15/09/16
Formatação dos textos:
1. A formatação dos textos completos deverá seguir as normas atuais da ABNT.
2. Os textos completos devem seguir o modelo de formatação disponível neste site.
3. Os arquivos deverão utilizar programas do Microsoft e estar com extensão em
Word (doc).
4. O resumo deverá conter entre 300 a 500 caracteres com espaço; o texto deverá conter
até 15.000 caracteres com espaço, em formato A4, fonte Times New Roman, tamanho
12, espaço 1,5. Nessa contagem se incluem título, resumo, palavras-chave, abstract,
keywords, texto do trabalho, notas de rodapé e referências.
Informações:
Programa de Pós-Graduação em Educação – ppge@uniso.br

