IV ELPED - ENCONTRO DE LICENCIATURAS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO
IV Seminário do Programa de Residência Pedagógica do IF Goiano
VI Seminário de Iniciação à Docência do IF Goiano (Pibid)
II Seminário Internacional de Formação de Professores
PROMOÇÃO
Instituto Federal Goiano (IF Goiano)
Ceres, 9, 10 e 11 de junho de 2021
TEMA GERAL:
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DIDÁTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Justificativa: Em tempos de pandemia (isolamento físico ou social) vivenciamos um processo
escancarado das fragilidades da educação Brasileira e por conseguinte da formação dos
professores. Frente a grave situação sanitária decorrente da pandemia do Covid-19 e seus efeitos
no processo de ensinar e aprender, o tema "Formação de Professores e Didática em Tempos de
Pandemia" tem como objetivo discutir as dificuldades enfrentadas pelos professores em suas
práticas pedagógicas no atual contexto, buscando levantar alternativas e subsídios para o diálogo
necessário sobre a formação dos professores a fim de formar o cidadão que queremos para o futuro
dentro de todas essas fragilidades educacionais Brasileira.
Local: O evento deste ano será 100% online e gratuito, as informações gerais estão disponíveis no
site https://elped.ifgoiano.edu.br/site/#tour
Participantes: Professores de todas instituições e níveis de ensino, pesquisadores, estudantes do
ensino técnico, graduação, pós-graduação e servidores técnicos administrativos e demais
interessados na temática do evento.

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO
Os eventos oferecerão espaços de apresentação de trabalhos por meio do Google Meet (em caso
de alteração, haverá comunicação prévia), em forma de COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA,
RELATO DE EXPERIÊNCIA E E-PÔSTER. Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma
Comissão Científica de acordo com os seguintes critérios:
a) relevância e pertinência da discussão sobre o tema, consistência teórica, relação com a pesquisa
na área, vinculação com a problemática atual da educação, coerência da argumentação,
originalidade e apresentação formal rigorosa;
b) deverão ser resultantes de pesquisas concluídas ou em andamento que apresentem análises

preliminares, bem como relatos de experiência;
c) cada participante poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos como autor e até 3 (três) trabalhos como
co-autor, em modalidades e eixos diferentes. Cada trabalho poderá ter no máximo 1 (um) autor e
5 (cinco) co-autores;
d) caso o participante seja professor/a integrante dos programas Pibid e Residência Pedagógica,
não haverá limite de co-autoria nos trabalhos submetidos que envolvam as ações desenvolvidas
nesses programas. Para esses casos, a descrição do cargo que ocupa nos programas (supervisor ou
coordenador de área no Pibid e preceptor ou orientador do Residência Pedagógica) deverá ser
especificada nas informações de vínculo institucional que constam no início do texto a ser
submetido, conforme modelo já disponibilizado;
e) para o envio do trabalho, o primeiro autor deverá estar inscrito no evento. O evento será
totalmente gratuito;
f) no dia da apresentação do trabalho, caso o primeiro autor não possa realizá-la, essa poderá ser
feita por um co-autor, desde que esteja devidamente inscrito no evento;
g) será gerado apenas um certificado com o nome de todos os autores, independente se estão
inscritos ou não no evento. Após liberação dos certificados, pela comissão organizadora, o
primeiro autor do trabalho, deverá fazer login no sistema de inscrição do evento para baixar o
certificado e enviar aos demais autores do trabalho;
h) trabalhos que não estiverem de acordo com as normas especificadas em cada modalidade serão
automaticamente reprovados.

INSCRIÇÕES
Os trabalhos deverão ser inscritos no site https://elped.ifgoiano.edu.br/site/#tour até 30 de abril de
2021, devendo ser enviado 1 (um) arquivo no formato PDF, com a identificação dos autores e
instituição (conforme normas de submissão dos trabalhos). Para demais esclarecimentos, entrar
em contato pelo e-mail: elped@ifgoiano.edu.br.
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
Trabalho escrito em forma de artigo científico que apresente resultados parciais e finais de
pesquisas científicas vinculadas a didática, metodologias e práticas de ensino, formação de
professores, 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 aos eixos temáticos do evento.
Texto: mínimo de 6 e máximo de 12 laudas, com as referências.
Apresentação: oral, tempo máximo de 10 minutos.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Trabalho escrito em forma relato de experiência que apresente 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.
Texto: mínimo de 4 e máximo de 6 laudas, com as referências.
Apresentação: oral, tempo máximo de 10 minutos.

E-PÔSTER
Trabalho escrito apresentados no formato de resumo simples que apresente resultados parciais ou
finais de pesquisa, bem como de relatos de experiências.
Texto: resumo simples (mínimo de 250 e máximo de 400 palavras, em espaço 1,5) contendo título,
introdução e síntese dos procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa ou da experiência
educativa, conclusão (final ou parcial) e de três a cinco palavras-chave.
Template do E-Pôster: utilizar modelo disponibilizado no site.
Apresentação: o autor deverá apresentar o trabalho no dia, horário e salas virtuais específicas
previsto na programação do evento.
Apresentação: oral, tempo máximo de 5 minutos.

IMPORTANTE: todos os trabalhos deverão passar por revisão ortográfica e gramatical antes
do envio. Em todas as modalidades o apresentador do trabalho deverá manter a sua câmera aberta
no momento da apresentação e arguição.

EIXOS TEMÁTICOS
Ao inscrever um trabalho, o autor deverá fazer a opção para enquadrá-lo em um dos eixos
temáticos listados abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aspectos Históricos Filosóficos e Epistemológicos da Educação
Políticas Educacionais, Currículo e Gestão Escolar
Formação, Profissionalização e Trabalho Docente
Práticas Pedagógicas e Metodologias de Ensino
Inclusão e Diversidade
Educação para a diversidade cultural e étnico-racial
Educação e Multimídia
Educação e Meio Ambiente

CRONOGRAMA
O processo de apresentação, submissão e avaliação dos trabalhos atenderá ao seguinte
cronograma:
AÇÃO

PERÍODO

INSCRIÇÃO PARA O EVENTO

Até o dia 11 de junho de
2021

SUBMISSÃO DE TRABALHO, EM ARQUIVO PDF*.
*Esse arquivo deve ser feito no formato de cada modalidade
disponibilizado no site do evento e no sistema de inscrição

Até o dia
30 de abril de 2021

RESULTADO PRELIMINAR DOS TRABALHOS
APROVADOS

Até o dia 19 de maio de
2021

PERÍODO PARA ENVIO DE RECURSOS PELOS
AUTORES DE TRABALHOS REPROVADOS

20 a 22 de maio de 2021

SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CORRIGIDOS, VERSÃO
FINAL (PARA TRABALHOS APROVADOS COM
RESSALVAS)

21 de maio de 2021

RESULTADO FINAL DOS TRABALHOS APROVADOS
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Até 30 de maio de 2021
9, 10 e 11 junho de 2021

ANEXO I – Modelo de resumo simples para a modalidade E-Pôster
TÍTULO (EM LETRA MAIÚSCULA, TAMANHO 14, FONTE TIMES NEW
ROMAN, EM NEGRITO, CENTRALIZADO)
Inserir nome dos autores
SOUZA, José1; PEREIRA, Maria2
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus XXXX
E-mail do autor: xxxx@mail.com.br;

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

Resumo:
O texto deve ser em parágrafo único, com espaçamento simples de 1,5 entre linhas, fonte
Times New Roman, tamanho da letra 12, justificado, sem recuo na primeira linha,
contendo no mínimo de 250 e máximo de 400 palavras, contendo título, introdução, síntese
dos procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa ou da experiência educativa e
conclusão. O resumo é uma breve apresentação dos pontos mais importantes do trabalho,
com os objetivos, metodologia, os resultados e as conclusões (parciais ou finais).
Palavras-chave: De três a cinco, separadas por ponto final
Obs.: Para submissão nesta modalidade será enviado apenas o resumo simples, sendo
o E-Pôster apresentado durante a apresentação oral, de forma virtual, conforme template de
E-Pôster disponibilizado no site do evento. Não será necessário o envio do E-Pôster.

ANEXO II - MODELO DE TEXTO PARA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E
RELATO DE EXPERIÊNCIA

TÍTULO (EM LETRA MAIÚSCULA, FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO
14, EM NEGRITO, CENTRALIZADO)
(INSERIR NOMES DOS AUTORES)
SOUZA, José1; PEREIRA, Maria2
(Dois espaços simples entre os dados dos autores e dados das instituições, Times New
Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento simples
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus XXXX
E-mail do autor: xxxx@mail.com.br;

Resumo:
O texto deve ser em parágrafo único, com espaçamento 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 significativos do trabalho, os
objetivos, metodologia, os resultados e as conclusões. Não usar citações bibliográficas no
resumo.
Palavras-chave: De três a cinco, separadas uma da outra por ponto final.
Para submissão nessa modalidade será enviado o texto completo.
O título deve ser escrito em letras maiúsculas, centralizado, tamanho 14, sem a
formatação itálica. As seções devem ser numeradas sequencialmente a partir da introdução,
com tamanho 12 e formatação em negrito.
Formatação geral:
●

Arquivo em formato PDF.

●

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
inferior à direita.

●

Texto: mínimo de 6 e máximo de 12 laudas, com as referências.

●

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

●

Notas de rodapé1: para incluir notas de rodapé, em caso de serem indispensáveis,
utilize a ferramenta do Word. Notas de rodapé ficam com letra Times, tamanho
10pt, espaçamento simples, justificado e com filete à esquerda.

●

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.

●

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

1

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

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.

ANEXO III – TERMO DE ENTREGA E AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE
SUA AUTORIA NOS ANAIS E/OU REVISTA DO IV ELPED
Eu
___________________________________________________________,
CPF:
___________________________RG:____________________, declaro para os devidos fins, que
encaminhei
eletronicamente
ao
Comitê
Científico
o
texto
intitulado
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________para submissão
de proposta de publicação nos anais e/ou revista do IV ELPED. Estou ciente de que este texto será
submetido à avaliação do Comitê Científico e, se aprovado, seguirá para diagramação e impressão,
com o objetivo de compor junto com outros textos a referida obra. Na qualidade de autor da obra
intelectual acima especificada, aqui denominada simplesmente OBRA, autorizo o IF Goiano, por
intermédio da Pró-Reitoria de Ensino, a reproduzi-la e publicá-la nos anais e/ou revista do IV
ELPED, entendendo-se o termo reprodução e publicação, conforme definição respectivamente dos
incisos I e VI do artigo 5º da Lei 9610/98.
NATUREZA DA OBRA: Anais e/ou Revista
( ) 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: __________________________
A autorização da publicação aqui concedida não tem limitação de tempo, podendo a OBRA ser
publicada nas condições acima mencionadas, até o momento em que na qualidade de AUTOR,
manifeste expressamente a não concordância em participar de possíveis edições posteriores da
referida obra.

Cidade, ________________________ Estado, ____ de _____________ 2021.

ANEXO IV — AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM EM PUBLICAÇÃO
Eu, ___________________________________________________________, autorizo a
reprodução
das
imagens
do
trabalho
intitulado
________________________________________________________________________,
sobre as quais possuo os direitos de propriedade intelectual, da comunicação científica, EPôster e/ou relato de experiência publicados nos anais e/ou revista do IV ELPED e pela PróReitoria de Ensino do IF Goiano.
Cidade, ______________________ Estado, ____ de _____________ 2021
Assinatura do detentor (es) dos direitos autorais:
______________________________________________
Assinatura do Autor
______________________________________________
Assinatura do Autor
______________________________________________
Assinatura do Autor
______________________________________________
Assinatura do Autor

.

