NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Neste Seminário, serão aceitos somente 45 trabalhos, que poderão ser
apresentados a partir de dois eixos: autonomia e protagonismo das pessoas
com deficiência OU despatologização da deficiência.
Serão aceitas as modalidades: pesquisa científica já concluída OU relato
de experiência (em curso ou realizada nos últimos cinco anos).
Apenas após a aprovação do trabalho haverá o convite para composição
dos Anais, com apresentação de resumo expandido (ver documento com
normas específicas).
As propostas de trabalho devem ser apresentadas por escrito, seguindo
o padrão de acordo com a modalidade de trabalho em que se insere:

Normas para submissão
Especificações para resumos de relatos de experiência .......................... 2
Especificações para resumos de pesquisas científicas............................ 3

A submissão de propostas deve ser feita por meio do endereço eletrônico:
despatologiza.deficiencia@gmail.com, com o título SUBMISSÃO.
COMISSÃO CIENTÍFICA
Maria Aparecida Affonso Moysés (Unicamp/ Despatologiza) – coordenadora
Carla Biancha Angelucci (USP)
Cecília Azevedo de Lima Collares (Unicamp/ Despatologiza)
Isabel de Barros Rodrigues (USP)
Juliana Garrido (Despatologiza)
Kelly Cristina dos Santos Silva (USP)
Rosângela Villar (Despatologiza)

Especificações para resumos de relatos de experiência
Tamanho do resumo: Entre 150 e 250 palavras.
Formatação: O trabalho deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou
.docx; não serão aceitos arquivos em .pdf), tamanho de papel A4, retrato,
margens superior e inferior iguais a 3cm, margens esquerda e direita iguais a
2,5cm; fonte Arial de cor preta; corpo 12; espaçamento de linhas 1,0;
alinhamento justificado.

Elementos que devem compor o resumo
➢ Eixo temático: autonomia e protagonismo das pessoas com deficiência
OU despatologização da deficiência
➢ Título: em negrito e letras maiúsculas. Quando houver subtítulo, este
deve ser apresentado em letras minúsculas e sem negrito. Exemplo:
SALAS DE RECURSO EM FOCO: um relato de experiência
➢ Autoria: SOBRENOME, Nome. Serão aceitos/as até três autores/as.
Inserir último sobrenome do/a autor/a em maiúsculas, seguido de seus
prenomes e/ou demais sobrenomes por extenso e com apenas a
primeira letra em maiúscula. Utilizar ponto e vírgula para separar um/a
autor/a do/a outro/a. Exemplo: KELLER, Helen; MAIOR, Izabel Maria
Madeira de Loureiro.
➢ Filiação institucional dos/as autores/as
➢ Ano em que ocorreu a experiência
➢ Email para contato
➢ Resumo: Deve conter: Tema, Objetivo da ação realizada, Público a que
se destinou, Etapas realizadas; Profissionais envolvidos/as; Resultados;
Reflexões sobre a experiência.
➢ Palavras-chave: (até cinco palavras-chave separadas por ponto final).

Especificações para resumos de pesquisas científicas
(não serão aceitos trabalhos de pesquisa em andamento)

Tamanho do resumo: Entre 150 e 250 palavras.
Formatação: O trabalho deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou
.docx; não serão aceitos arquivos em .pdf), tamanho de papel A4, retrato,
margens superior e inferior iguais a 3cm, margens esquerda e direita iguais a
2,5cm; fonte Arial de cor preta; corpo 12; espaçamento de linhas 1,0;
alinhamento justificado.

Elementos que devem compor o resumo
➢ Eixo temático: autonomia e protagonismo das pessoas com deficiência
OU despatologização da deficiência
➢ Título: em negrito e letras maiúsculas. Quando houver subtítulo, este
deve ser apresentado em letras minúsculas e sem negrito. Exemplo:
ANÁLISE DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO
DE BORÁ: um estudo exploratório.
➢ Autoria: SOBRENOME, Nome. Serão aceitos/as até três autores/as.
Inserir último sobrenome do/a autor/a em maiúsculas, seguido de seus
prenomes e/ou demais sobrenomes por extenso e com apenas a
primeira letra em maiúscula. Utilizar ponto e vírgula para separar um/a
autor/a do/a outro/a. Exemplo: KELLER, Helen; MAIOR, Izabel Maria
Madeira de Loureiro.
➢ Filiação institucional de cada autor/a
➢ Caráter da pesquisa: iniciação científica, monografia de conclusão de
curso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, monografia de conclusão de
pós-graduação lato sensu.
➢ Ano de conclusão da pesquisa
➢ Orientador/a ou supervisor/a
➢ Email para contato
➢ Resumo:

Deve

conter:

Tema,

Objetivos,

Método,

Resultados,

Considerações Finais.
➢

Palavras-chave: até cinco palavras-chave separadas por ponto final.

