
II ELPED - ENCONTRO DE LICENCIATURAS E PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO 
 

Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO: ABORDAGENS PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

DATA: 31 de março e 1º de abril de 2016 

 

1. OBSERVAÇÕES GERAIS 

a) Os trabalhos individuais ou em grupos deverão ser resultantes de pesquisas concluídas 

ou em andamento que apresentem análises preliminares, bem como relatos de experiência. 

 

b) Cada participante poderá inscrever até dois trabalhos como primeiro autor, sendo 04 

(quatro) o número máximo de autores para qualquer uma das modalidades. 

 

c) Para o envio do trabalho o primeiro autor deverá estar inscrito no evento, pois a 

submissão do trabalho depende do pagamento. Os valores da inscrição estão descritos no 

item “inscrições” do site do evento. 

 

d) No dia da apresentação do trabalho, caso o primeiro autor não possa realizá-la, esta 

poderá ser feita por outro autor, desde que esteja devidamente inscrito no evento. 

 

e) A inscrição para o evento deve ser realizada no site www.ifgoiano.edu.br, no período de 

31 de outubro de 2015 a 31 de janeiro de2016. 

 

f) A submissão de trabalhos está condicionada ao pagamento de inscrição. Após a 

confirmação desse pagamento, o inscrito tem até às 23:59 do dia 31-01-2016 para o envio 

do seu trabalho, via sistema de inscrição, devendo ser enviado 2 arquivos, sendo uma em 

formato .doc com identificação dos autores e instituições e outro em formato pdf sem 

identificação. 

 

g) Até o dia 06-03/2016 será divulgado a relação oficial dos trabalhos aprovados.  

 



h) Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão científica do II ELPED, a qual 

utilizará um formulário específico para analisar os trabalhos submetidos. 

i) Trabalhos que não estiverem de acordo com as normas especificadas em cada 

modalidade serão automaticamente reprovados. 

j) A critério do autor, será permitido o uso de até duas imagens apenas para os textos dos 

trabalhos que serão submetidos nas modalidades, comunicação científica e relato de 

experiência.  

k) No resumo simples para o pôster, não será permitido o uso de imagens. Podendo estas 

ser apresentadas apenas no banner. 

2. EIXOS TEMÁTICOS 

 

Ao inscrever um trabalho, o autor deverá fazer a opção para enquadrá-lo em um dos eixos 

temáticos listados abaixo: 

1. Políticas Curriculares e Educacionais  

2. Práticas Pedagógicas e Inovações Tecnológicas  

3. Formação e Aprendizagem Docente 

4. Ensino de Ciências da Natureza e Matemática 

3. MODALIDADES DE TRABALHOS  

3.1 Comunicação Científica (CC)  

Nesta modalidade, serão apresentados resultados parciais e finais de pesquisas científicas 

vinculadas ao ensino, prática de sala de aula, de formação de professores, de situações do 

cotidiano escolar, projetos desenvolvidos no estágio e/ou programas educacionais e de 

iniciação, de desenvolvimento de produtos, etc.  Esta categoria contempla trabalhos de 

natureza teórica e/ou empírica, relacionados à temática do evento. 

3.2 Relato de Experiência (RE) 

O relato de experiência deve apresentar uma descrição detalhada e reflexiva sobre a prática 

da sala de aula, formação de professores, cotidiano escolar, projetos desenvolvidos no 



estágio e/ou Pibid, entre outros programas. É fundamental que o texto contemple uma 

descrição detalhada e reflexiva das ações desenvolvidas na experiência com observações, 

reflexões do/a autor/a e fundamentação teórica. 

3.3 Pôster (PO) 

Nesta modalidade, poderão ser apresentados resultados parciais ou finais de pesquisa, bem 

como de relatos de experiências. O pôster deverá ser confeccionado com dimensões 90 cm 

de largura por 120 cm de altura, sendo importante apresentar uma estética chamativa e 

atrativa aos leitores. O título deverá ser o mesmo do resumo e em letras maiúsculas que 

permitam a leitura a três metros de distância. 

Texto:  Resumo simples. 

4. Formas de apresentações orais: 

 Para as modalidades comunicação científica e relato de experiência: 

Tempo de apresentação: 10 minutos para apresentação e até 5 minutos para debate. 

 Para a modalidade pôster, o autor deverá expor o trabalho em período específico 

previsto na programação do evento. 

 

5.  NORMAS PARA SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

 

5.1 Modalidade Pôster 

 

TÍTULO (EM LETRA MAIÚSCULA, FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 

12, EM NEGRITO, CENTRALIZADO) 

 

SOBRENOME, Nome 
1
; SOBRENOME, Nome 

2
; SOBRENOME, Nome

3 

 

(Dois espaços simples entre os dados dos autores e dados das instituições, Times New Roman 12, 

negrito, centralizado, espaçamento simples) 

 
1
Titulação, Curso, Instituição, Email 

2
 Titulação,  Curso, Instituição, Email 

 3
Titulação,  Curso, Instituição, Email

 
 

 

 



Resumo:  

O texto deve ser em parágrafo único, com espaçamento simples entre linhas, fonte Times 

New Roman, tamanho da letra 12, justificado, sem recuo na primeira linha, contendo no 

máximo 400 e no mínimo 300 palavras. O resumo é uma breve apresentação dos pontos 

significantes do trabalho, contendo introdução os objetivos, a metodologia, os resultados e 

discussões, as considerações finais, os agradecimentos (opcional) e as referências 

bibliográficas.  

 

 

Palavras-chave: Três palavras ou expressões em negrito, separadas por ponto. 

 

Referências: ABNT/NBR 6023. 
 

Para submissão nessa modalidade será enviado apenas o resumo. O pôster para o dia 

da apresentação no evento deve seguir o modelo disponível no site e deve conter os itens: 

resumo, introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações 

finais, agradecimentos (opcional) e referências.  

 

5.2 Modalidades relato de experiência (RE) e comunicação científica (CC) 

Texto: Mínimo de 04 e máximo de 6 laudas, com as referências. 

TÍTULO (EM LETRA MAIÚSCULA, FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 

12, EM NEGRITO, CENTRALIZADO) 

 

SOBRENOME, Nome 
1
; SOBRENOME, Nome 

2
; SOBRENOME, Nome

3 

 

(Dois espaços simples entre os dados dos autores e dados das instituições, Times New Roman 12, 

negrito, centralizado, espaçamento simples) 

 
1
Titulação, Curso, Instituição, Email 

2
 Titulação,  Curso, Instituição, Email 

 3
Titulação,  Curso, Instituição, Email

 
 

 

Resumo:  

 O texto deve ser em parágrafo único, com espacejamento simples entre linhas, fonte 

Times New Roman, tamanho 12, justificado, sem recuo na primeira linha, contendo no 

máximo 200 palavras. O resumo é uma breve apresentação dos pontos significantes do 

trabalho, os objetivos, metodologia, os resultados e as conclusões. Não usar citações 

bibliográficas no resumo.  

 

Palavras-chave: Três palavras ou expressões em negrito, separadas por ponto. 

 

Para submissão nessa modalidade será enviado o resumo expandido. 



O título deve ser escrito em letras maiúsculas, centralizado, tamanho 12, sem a 

formatação itálica. As seções devem ser numeradas sequencialmente a partir da 

Introdução, com tamanho 12 e formatação em negrito.  

 

 

Formatação geral: 

 Enviar dois arquivos: 

1. Formato .doc COM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA (NOME E 

INSTITUIÇÃO). 

2. Formato pdf. SEM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA (NOME E 

INSTITUIÇÃO). 

 Margens para folha de tamanho A4: superior 3 cm; inferior 2 cm; lateral 

esquerda 3 cm e lateral direita 2 cm.  

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12.  

 Parágrafo: a primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 1,25 cm.  

 Alinhamento justificado.  

 Espaçamento: entre linhas de 1,5 cm, deixando um espaço simples entre o 

título, o nome dos autores e início de cada seção.  

 Numeração de páginas: numerar as páginas, a partir da primeira, no canto 

superior à direita.  

 Ênfase: usar apenas itálico (não sublinhar, nem negritar).  

 Notas de rodapé
1
: para incluir notas de rodapé, em caso de serem 

indispensáveis, utilize a ferramenta do Word.  

 Figuras, gráficos, quadros e tabelas devem estar dentro do corpo do texto, 

possuir legenda centralizada (tamanho 10). O título da tabela e quadro os 

precede, já o título do gráfico e/ou figura vem depois conforme normas da 

ABNT NBR 14724.  

 As tabelas devem apresentar uniformidade gráfica: tipos de letras e números, o 

uso de maiúscula e minúscula. Além disso, preferencialmente, as tabelas 

devem ser apresentadas em uma única página. 

                                                 
1
 Notas de rodapé ficam com letra Times, tamanho 10pt, espaçamento simples, justificado e com filete à 

esquerda. 

 



 As citações devem respeitar a norma ABNT NBR 10520/2002.  

 

 

 

 

 

A estrutura do texto deve conter os seguintes itens: 

1. Introdução 

 A introdução deve conter uma explicação sobre o tema abordado no trabalho, 

situando sua relevância e hipóteses que levaram a essa produção. Também são descritos 

neste item os objetivos, que devem expor de forma clara o que almejava a pesquisa.  

2. Metodologia 

No item metodologia são descritos os procedimentos utilizados para a realização do 

trabalho. Deve apresentar de forma clara o tipo de pesquisa (explanatória, descritiva ou 

explicativa), o tipo de abordagem (quantitativa, qualitativa ou quanti-qualitativa) e o 

método de pesquisa (bibliográfica, documental, estudo de caso, pesquisa de campo, 

pesquisa-ação, pesquisa participante, etnografia, entre outros). 

Os instrumentos utilizados para a realização da coleta de dados (questionário, 

entrevistas e outros), tempo e local também devem ser descritos. 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados devem ser apresentados de forma clara, associados aos objetivos 

propostos, e discutidos de forma comparada com a literatura.  

4 Considerações Finais 



Ao final do texto, o autor deve escrever suas principais conclusões sobre o trabalho 

realizado, relacionando os resultados aos objetivos propostos. As considerações devem ser 

críticas e ressaltar a relevância acadêmica dessa produção. 

5 Agradecimentos  

Os agradecimentos são opcionais. Quando necessário, devem ser feitos para 

colaboradores (pessoas ou empresas), agências de financiamento, etc., que contribuíram 

para a redação, financiamento ou com o desenvolvimento do trabalho.  

6 Referências  

As referências devem ser apresentadas ao final do trabalho, em ordem alfabética 

pelo sobrenome do autor, em espaço simples, alinhadas apenas à esquerda, separadas por 

uma linha de espaço 1,5 seguindo as normas da ABNT NBR 6023.  

 

6.  DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA SUBMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE 

TRABALHOS 

 
6.1. Termo de Entrega e Compromisso e Autorização para publicação do Autor com o IF 

Goiano (Anexo I). 

 

6.2.  Autorização para o Uso de Imagem (caso haja) em publicação (Anexo II). 

 

6.3. Toda documentação exigida para a submissão de trabalhos deverá ser encaminhada 

juntamente com a versão eletrônica, em formato PDF, no ato da inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE ENTREGA E AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE 
SUA AUTORIA NOS ANAIS DO EVENTO 

 
Eu ____________________________________________________________, 
CPF: ___________________________RG:____________________, declaro para 
os devidos fins, que encaminhei eletronicamente à Comissão Avaliadora o texto 
intitulado 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
para sua avaliação e caso seja aprovado, autorizo sua publicação nos Anais do II 
ELPED do IF Goiano  
 
Modalidade de trabalho: ___________________________ 
(   ) individual 
(   ) conjunta 
 
AUTOR: 
Nome Completo: _________________________________________________ 
CPF:_____________________________ RG: __________________________ 
 
COAUTOR I: 
Nome Completo: _________________________________________________ 
CPF:_____________________________ RG: __________________________ 
 
COAUTOR II: 
Nome Completo: _________________________________________________ 
CPF:_____________________________ RG: __________________________ 
 
COAUTOR III: 
Nome Completo: _________________________________________________ 
CPF:_____________________________ RG: __________________________ 
 
Cidade, ________________________ Estado, ____ de _____________ 2015. 

 



ANEXO II — AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM EM PUBLICAÇÃO 
 

Eu, ___________________________________________________________, 
autorizo a reprodução das imagens, sob as quais possuo os direitos de 
propriedade intelectual, nos anais do II ELPED do IF Goiano,a ser publicado pela 
Pró-Reitoria de Ensino do IF Goiano  
 
 

Cidade, ______________________  Estado, ____ de _____________ 2015. 
 
 
Assinatura do detentor(es) dos direitos autorais: 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Autor 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Coautor I 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Coautor II 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Coautor III 
 

 

 

 

 


