
 
 
 

III SEMINÁRIO INTEGRADOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO/CAMPUS TERESINA- 
EDUCAÇÃO DO CAMPO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS CIENTIFICOS, PROPOSTAS DE 
OFICINAS E INSCRIÇÕES 

 
EDITAL Nº 01/2018 

 

O presente edital tem com objetivo orientar os participantes do evento para            
inscrições e normas de submissão de trabalho científico e de proposta de oficina. O              
evento é organizado pelo Curso de Licenciatura em Educação do Campo da            
Universidade Federal do Piauí/Campus Teresina,e acontecerá no período de31 de          
Janeiro a 02 deFevereiro de 2018. 
 
1. DA INSCRIÇÃO:  
 
1.1 Deverá ser realizada na Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do             
Campo/CCE/Campus Teresina, de segunda a sexta, nos horários de 8h30 às 11h30            
e de 14h às 17h, no período de 04 de janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018,                   
mediante preenchimento de ficha de inscrição e pagamento no valor de R$ 5,00             
para estudante e de R$ 10,00 para profissionais; 
1.2 A participação de todos os alunos da LEDOC/Teresina é obrigatória, com            
recebimento de falta em todas as disciplinas do Bloco para aqueles que não             
participarem. Por outro lado, o envio do resumo expandido e a apresentação de trabalho              
são opcionais; 
1.3 Para a inscrição dos trabalhos a serem apresentados, tanto na forma de pôster              
como na forma oral, é necessária a inscrição do apresentador (que           
obrigatoriamente deverá ser um dos autores do trabalho) no evento. 
 
2. DOS PRAZOS  
 
2.1 - Inscrição no evento: 04 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018.  
2.2 –Período de inscrição de trabalhos e envio de propostas de oficina: 04 de              
Janeiro de 2018 a 15 de Janeiro de 2018.  
2.3 - Envio de carta de aceite: até 19 de Janeiro de 2018.  
2.4 - Inscrição nas oficinas: 31 de Janeiro de 2018 (Credenciamento do evento). 
 
3. DAS OFICINAS  
 



3.1 As oficinas poderão ser ministradas por docentes de nível superior, alunos de             
graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais da área de educação,          
desde que seu conteúdo se relacione a algum dos eixos temáticos constantes no             
item 5;  
3.2 Os interessados devem preencher a proposta constante no Anexo 2 deste            
Edital, com carga horária de 04 (quatro) horas; 
3.3 A proposta deve conter: título, dados dos proponentes, ementa, referências,           
vagas e recursos necessários; 
3.4 As propostas das oficinas estarão sujeitas à adequação das instalações do            
Centro de Ciências da Educação, que sediará o evento; 
3.5 A Comissão Científica analisará a proposta da oficina emitindo parecer a            
respeito; 
3.6 As oficinas poderão ter, no máximo, 4 (quatro) ministrantes; 
3.7 São de responsabilidade dos proponentes as despesas com a oficina; 
3.8 As inscrições para as oficinas serão realizadas no momento do credenciamento,            
no primeiro dia do evento; 
3.9 A comissão científica não garante aparelhos de áudio e vídeo. Após aprovação,             
o proponente deve verificar a disponibilidade de aparelhos com a comissão. 
 
4. SOBRE A SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 
 
a) Após o pagamento da inscrição, cada pesquisador/a poderá submeter até 02            
dois trabalhos para apresentação oral ou em pôster, com vinculação a algum dos             
eixos temáticos constantes no item 5. O limite de autores para um mesmo artigo é               
até 04 (quatro); 
b) O resumo expandido (Anexo 3 - modelo) e o pôster (Anexo 4 – modelo) serão                
revisados pelos professores/orientadores dos trabalhos. Ao submeter o resumo, os          
autores estarão automaticamente autorizando a publicação nos Anais do evento; 
c) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por erros ortográficos ou por            
revisão gramatical dos resumos, sendo o conteúdo científico e a redação do            
trabalho de inteira responsabilidade dos autores. 
 
4.1. DOS EIXOS TEMÁTICOS 
 
Os trabalhos deverão versar sobre experiências e pesquisas, desenvolvidas em âmbito           
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, a respeito de um dos seguintes              
temas: 
 
✓ Eixo 1: Educação, Identidade, Cultura, Gênero e Etnia; 
✓ Eixo 2: Sistemas de Produção e Processos de Trabalho no Campo; 
✓ Eixo 3: Formação e Organização do Movimento Social no Campo e Políticas            

Públicas; 



✓ Eixo 4: Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável; 
✓ Eixo 5: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas. 

 
4.2. DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 
 
a) Os trabalhos devem conter entre 3 e 5 páginas. Devem ser digitados com              
utilização de editores Word for Windows, em papel A4, fonte Arial, corpo 12,             
espaço 1,5(um e meio) entre as linhas do texto, corpo 10 e espaço simples para               
citações longas, margens direita, esquerda, superior e inferior 2,5cm. Alinhamento          
justificado e páginas não numeradas; 
b) Na primeira página do trabalho deverá constar, de forma centralizada, o título             
do trabalho em maiúsculo e negrito. Em seguida, a lista de autores: os nomes dos               
autores deverão ser separados por ponto e vírgula; não abreviados (nome seguido            
do sobrenome) e o nome do apresentador do trabalho (não necessariamente o            
primeiro autor) deve estar sublinhado.  
c) Após essa parte inicial, deve-se inserir o espaço de uma linha antes das             
afiliações. As afiliações e a lista de autores devem ter tamanho 10, centralizadas e              
espaçamento entre linhas simples (1,0 cm). Informar e-mail do autor          
correspondente; 
d) O resumo expandido deve conter 1. Resumo simples, 2. Introdução          
(contendo fundamentação teórica, justificativa e objetivos), 3. Material e         
Métodos, 4. Resultadose Discussão,5. Considerações Finais, 6. Apoio (se         
houver) e7. Referências (em conformidade com as regras da ABNT); 
e) Figuras e gráficos podem ser inseridos, com as devidas referências; 
f) O resumo simples deve conter até 200 palavras. As palavras-chave em           
número de três, devem figurar logo abaixo do texto do resumo simples,            
antecedidas da expressão “Palavras-chave:”, separadas entre si por ponto e          
finalizadas também por ponto; 
g) As citações literais curtas, menos de 3 (três) linhas serão integradas no            
parágrafo, colocadas entre aspas. As citações de mais de três linhas serão            
destacadas no texto em parágrafo especial, a 4 (quatro) cm da margem esquerda,             
sem recuo, sem aspas e em corpo menor que o do resto do texto. Depois deste tipo                 
de citação será deixada uma linha em branco; 
h) As notas de rodapé serão numeradas em caracteres arábicos e devem ser de             
esclarecimento e não poderão consistir em simples referências bibliográficas. Estas          
devem aparecer no corpo do texto entre parênteses com o nome do autor em              
maiúsculas, vírgula, seguida do ano de publicação, vírgula e número da ou das             
páginas separadas por vírgula, conforme o caso; 
i) As Referências devem vir com esse subtítulo no fim do texto em ordem             
alfabética de sobrenome, observando as normas da ABNT. 
 
4.3 - AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  



Todos os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica que          
emitirá o parecer de aceite bem como a indicação da forma de apresentação dos              
trabalhos (pôster ou oral). Os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios             
abaixo: 
 
a) pertinência do trabalho em relação ao Eixo Temático proposto;  
b) qualidade linguística: clareza e correção na redação;  
c) conteúdo: fundamentação teórico-metodológica e contribuição para a produção         
do conhecimento na área da Educação do Campo;  
d) forma: obediência às normas especificadas para elaboração dos trabalhos (item           
4.2). 
 
30 (trinta) dos trabalhos submetidos serão selecionados para apresentação oral; 
 
Três dos trabalhos apresentados, independentemente da forma de apresentação,         
serão indicados para o recebimento do certificado de Menção Honrosa.  
 
4.4  SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 
 
a) A submissão dos trabalhos poderá ser realizada a partir do dia 04 de             
Janeiro de 2017;O prazo final (improrrogável) para o envio dos resumos           
expandidos e propostas de oficinas será o dia 15 de janeiro de 2018. 
b) O resumo expandido deverá ser enviado para o e-mail do evento           
(seminarioledocteresina@gmail.com). Em caso de dúvidas, entrar em contato com         
a secretaria da LEDOC/Teresina da UFPI:3237-2137; 
c) Os trabalhos somente poderão ser submetidos após o preenchimento e          
recebimento da ficha de inscrição na secretaria da LEDOC, conforme item 1. 
 
4.5DA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 
 
a) Cada pôster deverá medir 90 cm (largura) x 120 cm (altura). O texto deverá              
ser legível a uma distância de, pelo menos, 1 metro; 
b) É obrigatória a indicação, no pôster, dos professores/orientadores do         
trabalho; 
c) As informações constantes no pôster devem ser organizadas de modo que           
as ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas, podendo ser          
utilizados todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do            
público (gráficos, figuras, tabelas, etc.), 
d) O PÔSTER deve seguir o layout disponibilizado aos        
professores/orientadores pela comissão científica (Anexo 4 - modelo). Deve conter          
os elementos: Título, Lista de autores, Afiliações, Introdução, Objetivos, Material e           
Métodos, Resultados, Considerações Finaise Referências (máximo de três); 

mailto:seminarioledocteresina@gmail.com


e) O apresentador do trabalho deverá afixar o pôster com meia hora de            
antecedência do horário designado para sua apresentação. O local apropriado será           
oportunamente indicado pela comissão organizadora do evento; 
f) O apresentador, obrigatoriamente, deverá permanecer ao lado do pôster         
durante o período de exposição, devendo retirá-lo ao final da sessão; 
g) A apresentação dos pôsteres será no dia 02/02/2018, das 14h20 às 18h,            
no Espaço Rosa dos Ventos, durante o III Seminário Integrador da           
LEDOC/Teresina. 
h) A apresentação oral será no dia 01/02/2018, de 10h às 12h e de 16h às               
18h, em salas de aula a serem definidas, durante o III Seminário Integrador da              
LEDOC/Teresina. 
 

 
4.6 DA APRESENTAÇÃO ORAL 
 
a) A apresentação oral do trabalho será realizada pelo autor cujo nome foi             
sublinhado na lista de autores do resumo expandido; 
b) O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com, no mínimo,             
30 minutos de antecedência para o início previsto da sessão em que ocorrerá sua              
apresentação; 
c) A apresentação oral ocorrerá no local e horário especificado pela Comissão            
Organizadora. A duração da apresentação oral será de 10 a 15 minutos, não devendo              
ultrapassar o tempo estabelecido. 
 
5 DA CERTIFICAÇÃO 

 
5.1 Os certificados de todos os trabalhos e oficinas apresentados no evento serão             
emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão/UFPI, por meio do endereço eletrônico:          
http://ufpi.br/cceno/certificadoeletrônico, sendo o acesso através do CPF do        
participante;  
5.2 Será fornecido apenas UM certificado por trabalho, citando o nome do trabalho             
e o nome completo dos demais autores; 
5.3 Na ausência de apresentação do trabalho, não será emitido o certificado de             
apresentação. 
 
6 DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS  

 
6.1 Os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do evento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

 

FICHA DE INCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
NOME: 
TELEFONE: 
EMAIL: 
CPF: 
PROFISSIONAL (      )                ATIVIDADE EXERCIDA:  
ESTUDANTE (        )                    CURSO:                                                                                                              MATRÍCULA:  
INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO 
(   ) Inscrição com apresentação de trabalho 
(  ) Inscrição com exposição cultural 
(   ) Inscrição sem apresentação de trabalho 
INFORMAÇÕES DO TRABALHO 
Titulo do trabalho:_____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autor(es):____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Titulo do trabalho:_____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autor(es):____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMAÇÕES DA EXPOSIÇÃO CULTURAL 
Descrição da exposição:_________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autor(es):____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Observações: Os trabalhos deverão ser submetidos segundo as normas especificados no edital de chamadas de trabalhos, levados a 
conhecimentos dos alunos pela coordenação do curso de Licenciatura em Educação do campo, bem como, pelo comitê organizador. 

Assinatura do inscrito:__________________________________________________________ 

Responsável pela realização da inscrição: _______________________________         Teresina, ____/____/__________ 

 

 



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

                    (deve ser apresentado no dia do evento) 

Confirmação de Inscrição no II Seminário Integrador da Licenciatura em Educação do Campo/ UFPI/ Campus Ministro Petrônio Portela 
Tema Central: Ensino de Ciências na Educação do Campo 

Data: De 31/01 a 02/02 de 2018 
Local: Espaço Rosa dos Ventos - UFPI 

 Assinatura do inscrito:  
 Responsável pela inscrição: 

 

ANEXO 2 – PROPOSTA DE OFICINA 
 
 
 
 

III SEMINÁRIO INTEGRADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO DO CAMPO/CAMPUS TERESINA 

 
ANEXO 2 

 
FORMULÁRIO PARA PROPOSTA DE OFICINAS 

 
 
 

Título 

 
 
 
 
 

 
 
 

Eixo Temático 

(   ) Eixo 1: Educação, Identidade, Cultura, Gênero e Etnia; 
( ) Eixo 2: Sistemas de Produção e Processos de Trabalho no            
Campo; 
( ) Eixo 3: Formação e Organização do Movimento Social no           
Campo e Políticas Públicas; 
(      ) Eixo 4: Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável; 
(      ) Eixo 5: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas. 
 

Carga Horária (     ) 8:00 Hs – 12 Horas, 02.02.2018 ( 04 Horas) 
 

Vagas  
 

 
 
 

Proponente (s) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Instituição(ões)  
 
 

Contato do 
responsável 

 

 
 

Recursos 
necessários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ementa da 
oficina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Referências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

Resultados 
esperados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 
 

TÍTULO DO TRABALHO: LETRAS MAIÚSCULAS, UTILIZANDO FONTE 
ARIAL, TAMANHO 12, EM NEGRITO, CENTRALIZADO. 

[espaço] 
Nomes dos autores , completo e sem abreviaturas, o nome do paresentador deve está 1

sublinhado, Fonte Arial, Tamanho 10, Texto centralizado 

[espaço] 
Afiliações 

[espaço] 

Resumo 
A seção Resumo deve conter introdução, objetivo, materiais e métodos,          

resultados e discussão e conclusão. Deve conter no máximo 200 palavras. 

[espaço] 

Palavras-chave: Separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. No            

máximo de 3 (três). 

[espaço] 

Introdução 
A seção Introdução deve ser breve e conter a justificativa do problema estudado             

de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os             

objetivos do trabalho realizado. 

[espaço] 

Materiais e métodos 
A seção Material e Métodos deve ser concisa, mas suficientemente clara, de            

modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve            

1  E-mail do autor correspondente 



conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais          

empregadas. 

[espaço] 

Resultados e discussão 
A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, podendo ser            

apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados            

deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa,             

indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.  
As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas          

de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser gravadas            

no programa Word para possibilitar possíveis correções. Devem ser inseridas no texto            

e numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar             

acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável evitar a               

apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas. 

[espaço] 

Agradecimentos  
A seção Agradecimentos deve expressar os agradecimentos ao órgão que          

concedeu recursos, às instituições e às pessoas que contribuíram para o           

desenvolvimento da pesquisa (exceto o professor orientador) seja em forma de apoio             

financeiro, de infra-estrutura ou científico. 

[espaço] 

Referências  
Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto,            

em ordem alfabética do sobrenome do primeiro autor. Dois ou mais autores, separar             

por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos               

itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira            

de Normas Técnicas – ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 – MODELO DE PÔSTER 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


