Normas para submissão
As Comunicações Orais devem ser resultadas de trabalhos acadêmicos e inseridas em
uma das seguintes temáticas:
- formação de professores e trabalho docente;
- mal estar contemporâneo e impasses na educação;
- educação especial e educação inclusiva;
- infância e adolescência: o sujeito aprendiz ou
- a escola e o social
Nesta edição do Colóquio, a submissão da Comunicação Oral será realizada por meio
de um resumo ampliado/expandido.
O resumo ampliado/expandido deverá conter, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5
(cinco) laudas, estruturado da seguinte forma:
1. A seção resumo, que deverá consistir em um único parágrafo, sem notas nem
referências bibliográficas, com extensão máxima de 800 caracteres, incluindo neles
os espaços entre palavras. O resumo será seguido da expressão “Palavras-chave” e,
na mesma linha serão incluídas no mínimo três e no máximo cinco expressões,
relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto e vírgula.

2. A seção Introdução deverá conter a apresentação da temática/objeto, os objetivos
e a justificativa do problema estudado de forma clara, utilizando-se de revisão de
literatura.
3. A seção Metodologia deve ser concisa e suficientemente clara, de modo que o
leitor entenda os procedimentos utilizados, incluindo ainda as referências da
metodologia de estudo e/ou análises empregadas.
4. As seções Resultados e Discussão devem conter os dados obtidos até o momento
atual. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura
utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis
limitações.
Observações:
1. a seção Resumo será publicada no Caderno de Resumos e a versão integral
será referência para o coordenador da sessão de comunicação;
2. as orientações e prazos para envio do trabalho completo (referente ao resumo)
serão encaminhadas aos autores que tiverem seu trabalho aceito;
3. a publicação será feita nos Anais Eletrônicos do Colóquio em data posterior
à comunicação da pesquisa;
4. o texto do trabalho completo, incluídas as notas de rodapé, referências
bibliográficas, quadros e tabelas, deve ter uma extensão entre 25.000 e
35.000 caracteres, incluindo os espaços entre as palavras e
5. observar as normas habituais para a publicação de trabalhos científicos (em
caso de dúvidas, consultar as normas da RBPAE)

