
Normas para Submissão de RESUMOS Científicos 

 

1. Os trabalhos deverão ser escritos sob a forma de resumos, em português 
ou em espanhol. 

2. O arquivo deverá ser submetido online através do link acima. Para 
submeter um trabalho a pessoa necessita já ter cadastro no sistema 
online de inscrição do II Congresso Ibero Americano. 

3. Cada autor deverá ser inserido individualmente. Os dados necessários de 

cada autor são: Nome, Sobrenome, email e CPF ou passaporte para 
estrangeiros. 

4. Cada inscrição terá direito a submeter no máximo 5 resumos. 

5. Os resumos devem conter: 

o Introdução: apresentar a fundamentação destacando a 
importância/relevância e os objetivos do trabalho (mínimo 100 e 

máximo 125 palavras); 
o Metodologia: detalhar a metodologia utilizada, descrevendo as etapas 

em ordem cronológica. (mínimo 200 e máximo 250 palavras); 

o Resultados e Discussão: apresentar os dados obtidos, análise e 
discussão dos resultados. Destacar a participação da comunidade, se 

existente, e a alteração da situação problema (mínimo 400 e máximo 
500 palavras); 

o Conclusão: Concluir se os objetivos foram alcançados, tomando como 

referencial a discussão dos resultados (mínimo 100 e máximo 125 
palavras); 

o Referência Bibliográfica: quando necessário incluir as informação 
necessárias conforme regra da ABNT. (campo não obrigatório) 

o Fonte Financiadora: quando aplicável, citar o(s) fomento(s) e/ou 

apoio recebidos para execução do trabalho (campo não obrigatório). 

6. Os resumos não devem conter subtítulos, figuras, gráficos e/ou tabelas. 

7. O tamanho mínimo do resumo será de 800 palavras e o máximo de 1.000 
palavras, sendo que cada campo possui a quantidade mínima e máxima 
específica. Não será permitido que nenhum campo do item 5 fique em 
branco, exceto os campos – Referência Bibliográfica e Fonte Financiadora. 

8. Cabe ao autor que submeter o resumo a escolha do Grupo de Trabalho 
(GT) em que o mesmo se encaixa melhor, conforme relação abaixo: 

o Grande Área 

II Congresso Ibero Americano de Humanidades, Ciência e Educação 

o Subárea 

o A arte e suas relações na contemporaneidade 
o A literatura na escola 

o Arqueologia e Gestão Integrada do Território 
o Concepções, políticas e práticas de formação de professores 



o Educação ambiental para a sustentabilidade 

o Educação ambiental: troca de experiências para novas 
abordagens metodológicas em pesquisa e extensão 

o Educação e diversidade: contribuições da psicologia 
o Educação e formação de professores 
o Educação e linguagens: abordagens textuais/discursivas e 

multissemióticas 
o Educação Experimental 

o Educação para a Cidadania na formação do professor 
o Educação, Cultura e Formação de Professores 
o Educação, Meio Ambiente, Trabalho e Política: Contributos da 

Sociologia 
o Educação, Sistemas Complexos e Desenvolvimento: Premissas 

conceituais no contexto da ecoformação 
o Educação, tecnologias e cultura digital 
o Ensino e aprendizagem da leitura na educação básica: 

perspectivas para a formação docente 
o Estágio curricular e formação de professores 

o Estética e educação: discussões do ser e do fazer estéticos 
o Estudos na Perspectiva Histórico-Cultural 

o Gênero, educação, trabalho e direitos humanos 
o História, trabalho e desenvolvimento em Santa Catarina 
o Língua e ensino 

o Mídia e cotidiano  
o Patrimônio educativo e história da educação 

o Pedagogia Universitária 
o Perspectivas no Estudo dos Processos de Gestão, Formação, 

Currículo e Inovação das Instituições Educativas e de Saúde 

9. Além da escolha do Grupo de Trabalho (GT) o autor responsável deverá 

escolher o formato de apresentação do trabalho: Oral ou Pôster. As 
sugestões de apresentações ORAIS serão analisadas e poderão ser 
indicadas para apresentação no formato Pôster. 

10.Não existe modelo padrão para os resumos a submissão deverá ser 
efetuada no sistema conforme as instruções e campos do item 5 

11.Os trabalhos deverão ser submetidos pelo sistema on-line de inscrição 
conforme informações e regras acima. 

12.A data limite para submissão de resumos é 01 de março de 2016. 
 

13.As regras para submissão do trabalho completo dos resumos aprovados e 
submetidos na categoria oral serão divulgadas em breve no site do 

evento. 
 


