ENVIO DE RESUMOS
Poderão ser encaminhados resumos de pesquisas bibliográficas ou empíricas
de trabalhos em andamento ou concluídos, com no máximo 5 autores, todos
devidamente inscritos no evento. As normas técnicas para o envio de resumos estão
em template próprio.
Informações importantes







Somente serão encaminhados à comissão científica de avaliação, os resumos
que seguirem rigorosamente as normas.
Os
resumos
deverão
ser
encaminhados
por
e-mail,
para
semanadepedagogiaunespar@gmail.com, até o dia 27 de abril de 2018.
A comissão científica se reserva ao direito de solicitar correções ao (s) autor
(res) para a devida aprovação. Caso as solicitações não sejam atendidas, o
resumo poderá ser reprovado.
A divulgação dos resumos aprovados está prevista para o dia 15 de maio.
Quanto à apresentação dos resumos (apenas para os aprovados): poderão ser
realizadas em forma de comunicação oral, com duração máxima de 10 a 15
minutos, ou de pôster, a critério dos autores, conforme indicado por e-mail, na
ocasião do envio do resumo. Também deve ser indicado no e-mail de envio do
resumo, o período (vespertino ou noturno) de preferência para a apresentação.

ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS
Poderão ser encaminhados trabalhos completos (de 12 a 20 páginas) de
pesquisas bibliográficas ou empíricas, ou relatos de experiência, de trabalhos em
andamento ou concluídos, com no máximo 5 autores. As normas técnicas para o envio
de resumos estão em template próprio.
Informações importantes







Somente serão encaminhados à comissão científica de avaliação, os trabalhos
completos que seguirem rigorosamente as normas.
Os trabalhos completos deverão ser encaminhados por e-mail, para
semanadepedagogiaunespar@gmail.com, até o dia 27 de abril de 2018.
A comissão científica se reserva ao direito de solicitar correções ao (s) autor
(res) para a devida aprovação. Caso as solicitações não sejam atendidas, o
trabalho completo poderá ser reprovado.
A divulgação dos trabalhos completos aprovados está prevista para o dia 15 de
maio.
Quanto à apresentação dos trabalhos completos (apenas para os aprovados):
serão realizadas em forma de comunicação oral, com duração máxima de 10 a
15 minutos. Deve ser indicado no e-mail de envio do trabalho completo, o
período (vespertino ou noturno) de preferência para a apresentação.

