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VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO – SEPEDUC 

EDITAL Nº 13/2022 

 

A Gestão Acadêmica do curso de Pedagogia, no uso de suas atribuições e na 

forma regimental, torna público que se encontram abertas as inscrições e as 

submissões de trabalhos para participação no VI Seminário de Pesquisa em 

Educação – SEPEDUC, que ocorrerá no período entre 27 e 30 de setembro de 2022, 

período noturno, nas dependências da Faculdade Guilherme Guimbala - Associação 

Catarinense de Ensino (ACE/FGG). 

A comissão organizadora do SEPEDUC receberá submissão de trabalhos nas 

modalidades pôster e comunicação oral, de estudantes e professores da FGG e de 

demais Instituições de Ensino. Os trabalhos devem seguir os seguintes critérios: 

 

1. Tipos de trabalho: 

 

• Relato de Experiência 

• Relato de Pesquisa 

• Atividade de Extensão 

 

2. Todos os trabalhos precisam ser vinculados à área da Educação, ou propostas que 

relacionem as demais áreas do conhecimento com as temáticas da Educação. 

 

3. Os trabalhos submetidos devem relatar experiências educativas, pesquisas ou 

atividades de extensão desenvolvidas no período entre os anos de 2020 e 2022. 

 

4. Cada participante poderá enviar, no máximo, dois trabalhos, e cada trabalho poderá 

ter, no máximo, cinco autores. 

 

5. Modalidades de apresentação dos trabalhos: 

 

• Comunicação Oral 

• Pôster 
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6. Os textos a serem submetidos, tanto na modalidade pôster quanto comunicação 

oral, devem ser apresentados em formato de resumo, conforme as seguintes 

orientações: 

 

• Título do trabalho: Maiúsculo, negrito e centralizado; 

• Nome completo dos autores, instituição e e-mail; 

• Resumo contendo entre 350 e 500 palavras (corpo do texto) 

• Até três palavras-chave; 

• Referências das obras citadas no resumo; 

• Alinhamento justificado; 

• Fonte Arial ou Times New Roman; 

• Letra tamanho 12; 

• Espaçamento entre linhas 1,5. 

 

7. Os resumos serão avaliados pela comissão científica do evento, composta por 

professores do curso de Pedagogia da FGG/ACE. 

 

8. Os critérios para avaliação dos resumos serão os seguintes: 

 

• Relevância e pertinência do trabalho para o tema do evento; 

• Consistência da prática comunicada; 

• Linguagem adequada e convidativa.  

• Coerência e ética (observação com respeito à identificação de pessoas e/ou 

instituições). 

 

9. Os trabalhos deverão ser encaminhados em formato .doc para o e-mail: 

sepeducace@gmail.com no período entre 15/08 e 09/09/2022, juntamente com a 

Ficha de Submissão de Trabalhos (Anexo I do Edital Nº 13/2022). 

 

10. A divulgação dos trabalhos aprovados e datas de apresentação ocorrerá a partir 

do dia 16/09/2022. 
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11. Observações para a apresentação dos pôsteres: 

 

• Os pôsteres serão apresentados na segunda noite do evento. 

• Poderão ser impressos em lona ou papel. 

• Devem ser elaborados nas seguintes dimensões: 

o Largura: 80 cm 

o Comprimento: 120 cm 

 

12. Observações para a apresentação das comunicações orais: 

 

• Ocorrerão na terceira e quarta noites do evento. 

• Tempo de apresentação: 15 minutos 

• Questionamentos e/ou considerações ao final de uma “rodada” de 

apresentações. 

• O conteúdo a ser apresentado deve seguir a sequência do resumo: título, nome 

dos autores e das instituições envolvidas, introdução, desenvolvimento, 

objetivos, método, resultados e considerações finais. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Autores que necessitarem de mais informações podem entrar em contato com 

a organização do evento pelo e-mail: sepeducace@gmail.com 

 

 

Joinville, 08 de julho de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

Dra. Roselaine Maciel Regis Pietra 

Gestora Acadêmica do Curso de Pedagogia 
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VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO – SEPEDUC 

 

FICHA DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

 

 

TÍTULO DO 

TRABALHO 
 

AUTOR(ES) 

 

 

 

 

 

INSTITUIÇÃO 

(     )      FGG            Curso: ______________________ 

(     )      Outra: ________________________________ 

TIPO DE TRABALHO 

(      )      Relato de Experiência 

(      )      Relato de Pesquisa 

(      )      Atividade de Extensão 

ANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

(      )      2020 

(      )      2021 

(      )      2022 

MODALIDADE DE 

APRESENTAÇÃO 

(      )      Pôster 

(      )      Comunicação Oral 

OBSERVAÇÃO 
Encaminhar esta ficha preenchida, juntamente com o resumo do 

trabalho, até o dia 09/09/2022, para o e-mail sepeducace@gmail.com 

 


