Normas para submissão de trabalhos
na V Semana da Pedagogia
da Faculdade Metodista Granbery
CATEGORIA:
Pôster
PÚBLICO-ALVO:
a) Docentes da FMG;
b) Alunos do Curso de Pedagogia da FMG;
c) Pesquisadores das áreas temáticas;
d) Educadores e demais profissionais da educação, envolvidos em experiências inovadoras,
voltadas para as áreas temáticas.
PRÉ-REQUISITOS:
a) Para participação na apresentação do pôster será necessária a prévia inscrição do autor
no evento;
b) Ficam cientes os candidatos que as despesas de elaboração do pôster serão de
responsabilidade de seu autor;
c) Para efetivar a inscrição de trabalhos, o autor deverá enviar um resumo de forma
eletrônica para o e-mail: gtgaraujo@granbery.edu.br até dia 11/10/2012.
Obs: No caso de aprovação, o autor será informado via e-mail pela banca examinadora.
d) O autor, ao enviar seu resumo, compromete-se a apresentar o trabalho, caso venha a
ser selecionado;
e) Ao enviar o resumo, o autor automaticamente concorda com as condições, critérios e
pré-requisitos do processo de seleção, avaliação e apresentação dos trabalhos, constantes
neste regulamento;
f) Não caberá recurso ao resultado da seleção de trabalhos, especialmente em relação ao
processo e critérios de avaliação;

g) A apresentação será feita pelo autor, que terá como benefícios, o espaço físico e
emissão de certificado de apresentação;
h) Casos omissos neste regulamento serão avaliados e definidos pela Comissão
Organizadora da V Semana da Pedagogia.
TEMÁTICAS:
Os trabalhos a serem apresentados deverão estar focados nas seguintes áreas:
•

Educação Inclusiva;

•

Educação infantil;

•

Formação de professores;

•

Ensino Fundamental: anos iniciais;

•

Educação de Jovens e Adultos;

•

Ética e cidadania;

•

Inclusão social;

•

Novas tecnologias na educação.

FORMATAÇÃO:
A elaboração do pôster deverá seguir rigorosamente as seguintes instruções:
•

O tamanho do pôster deverá ser de 1m (altura) x 90 cm (largura);

•

Seguir rigorosamente os tamanhos das letras: fonte de fácil leitura (tipo Arial, Times

New Roman ou similar) de no mínimo 20 e no máximo 28 para o texto; e, no mínimo 32 e
no máximo 48 para o título;
•

Centralizar no topo o título, os nomes e qualificações dos autores;

•

A descrição do projeto deverá conter os mesmos elementos indicados no resumo:

introdução, objetivos, atividades gerais desenvolvidas, atividades desenvolvidas,
resultados esperados e alcançados, público-alvo (se houver), bibliografia e outras
informações se houver;
•

Em nota de rodapé, deverão constar informações gerais a respeito do local ou

unidade sede do projeto.

