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Resumo 
 
Respeitar a normalização e a formatação definidas pelo evento é condição 
fundamental para que os trabalhos possam ser encaminhados à Comissão 
Científica. Visto que a publicação nos anais do congresso requer qualidade e 
padronização dos textos, solicitamos aos autores uma atenção especial à 
normalização e formatação dos trabalhos. Este documento é um exemplo da 
formatação de um trabalho para ser publicado nos anais do XXVII CONGRESSO DE 
EDUCAÇÃO DO SUDOESTE GOIANO. Para utilizá-lo, basta digitar o texto sobre o 
texto apresentado ou utilizar as opções de Estilos e formatação do Word. Como se 
trata apenas de um exemplo, este resumo não contém entre 250 e 300 palavras 
conforme é indicado no texto que segue. 
 
Palavras-chave: Normas de publicação. Anais de eventos. Publicação. 

Introdução 

Antes de acessar o Sistema de envio de trabalhos, o participante deve: 

a) preencher devidamente a ficha de inscrição de autor e co-autores do 

trabalho, no site do evento.  

b) emitir o boleto bancário no próprio site do evento; 

c) pagar a taxa de inscrição do autor e co-autores do trabalho. Só serão 

avaliados trabalhos cujos autores tiverem efetivado pagamento de 

inscrição. 

d) As propostas de trabalhos deverão ser encaminhadas à Comissão 

Científica do evento.  

Todas as propostas de trabalho serão previamente avaliadas quanto à 

NORMALIZAÇÃO E FORMATAÇÃO. Os autores cujos trabalhos não atenderem 

aos critérios de NORMALIZAÇÃO E FORMATAÇÃO do evento serão informados por 
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e-mail. O reenvio do trabalho deverá ser feito exclusivamente dentro do Sistema de 

Submissão de Trabalhos e apenas pelo autor principal, no prazo indicado no e-mail 

enviado ao autor. 

Os trabalhos aprovados quanto à Normalização e Formatação serão 

avaliados pela Comissão Científica e a relação dos aprovados será divulgada no site 

na data indicada na agenda do evento. 

Normas Gerais 

Para o envio do trabalho deverão ser observadas as seguintes normas: 

a) cada proponente poderá inscrever até quatro trabalhos, sendo dois  como 

autor principal e dois como co-autor; 

b) os trabalhos individuais ou em grupos deverão ser resultantes de 

pesquisas concluídas ou em andamento que apresentem análises 

preliminares e/ou relatos de experiência; 

c) trabalhos em fase inicial de projeto de pesquisa não serão aceitos; 

d) o autor e co-autores do trabalho deverão estar devidamente inscritos no 

evento, com pagamento efetivado; 

e) todos os trabalhos deverão ter seus temas articulados a UM dos eixos 

propostos; 

f) o trabalho poderá ser inscrito em uma das seguintes modalidades: 

Comunicação Oral, Pôster ou Minicurso. 

 

Modalidades de Submissão de textos 

Comunicação Oral 

Este trabalho pode ser organizado por um ou mais autores. Sua apresentação 

se dá de forma oral, com tempo de 15 minutos, num grupo de até 5 trabalhos, com 

discussão no final das apresentações. Os trabalhos completos nessa modalidade 

deverão conter entre 10 e 12 páginas, incluindo-se as referências e o resumo. Para 

a elaboração do texto, o(s) autor(es) deverá(ao) seguir as normas apresentadas no 

tópico “NORMALIZAÇÃO/FORMATAÇÃO”. 
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Pôster 

É um trabalho que pode ser organizado por um ou mais autores. Sua 

apresentação é feita via painéis em local, data e horário a serem estipulados pela 

organização do evento. Os autores deverão permanecer ao lado do seu pôster 

durante o tempo indicado na programação para a exposição. Os trabalhos 

completos nesta modalidade deverão conter entre 3 e 6 páginas, incluindo-se as 

referências e o resumo. Para a elaboração do texto, é necessário seguir as normas 

apresentadas no tópico “NORMALIZAÇÃO/FORMATAÇÃO”. A apresentação do 

pôster observará as seguintes especificações: Título, autor(es) com e-mail, 

instituição que representa(m), introdução/justificativa, objetivos, marco teórico, 

metodologia, resultados e referências. Deverá atender às medidas de 90 cm de 

largura por 1 m e 10 cm de comprimento. No local haverão painéis e cordões de 

fixação. Para facilitar a colocação dos pôsters os autores deverão trazer fixadores. 

Minicurso 

          O minicurso é uma modalidade de trabalho que pode incluir até três autores. A 

duração do minicurso será de quatro (4) ou oito (8) horas. A proposta deverá seguir 

as normas apresentadas no tópico “NORMALIZAÇÃO/FORMATAÇÃO”. 

Normalização/Formatação 

Para a organização do seu trabalho e sua possível aprovação, é fundamental 

que você observe estas normas. A proposta deverá conter: resumo, objetivos, 

justificativa, base teórica, metodologia e referências bibliográficas. A ementa virá 

logo após o resumo. O número de vagas deverá ser indicado pelo proponente. 

 

Para digitação do trabalho o autor deverá observar as instruções a seguir: 

Normas gerais 

a) o arquivo, elaborado em editor de texto (Word, WordPerfect, 

OpenOffice, etc) deverá ser enviado em extensão “.pdf”; 
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b) papel tamanho A4; 

c) margem superior e esquerda com 3 cm; 

d) margem inferior e direita com 2,5 cm; 

e) páginas numeradas a partir da segunda (no alto, à direita); 

f) fonte: Arial 12 

g) citações recuadas, tamanho 11. 

h) texto justificado. (fig. 01) 

 
Fig. 01 – Exemplo de texto justificado. 

Elaboração do Texto 

O texto deverá apresentar os seguintes elementos: 
a) título; 

b) autores/instituição; 

c) resumo; 

d) três palavras-chave; 

e) introdução; 

f) desenvolvimento; 

g) considerações finais ou conclusão; 

h) referências bibliográficas. 
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Título do Trabalho 

Deverá ser apresentado em negrito, todos os caracteres maiúsculos, tamanho 

da fonte 14, centralizado, espaçamento 1,5. 

Autores 

Deixar uma linha em branco de 1,5 cm entre o título e o nome do autor. 

Para os nomes dos autores, deverá ser utilizado o tamanho da fonte 12, 

alinhamento à direita, espaçamento simples. Em havendo co-autores, deixar uma 

linha em branco, com espaçamento simples entre eles. 

O sobrenome do autor/co-autores deverá vir em primeiro lugar (CAIXA ALTA), 

separado por vírgula do primeiro nome, seguido de um traço e a sigla da instituição. 

Na linha seguinte indicar o e-mail do autor/co-autores. 

Após o último nome da lista (autor/co-autores), deixar uma linha em branco 

(espaçamento simples) e informar o eixo temático (que consta na página do evento) 

na qual o trabalho está inscrito e a agência financiadora (se houver), conforme 

exemplo apresentado na figura 2. 

 
Figura 2 - Exemplo da disposição do nome dos autores 
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Resumo 

O resumo deve trazer tema/problema, objetivo, metodologia, principais 

referências utilizadas e algumas considerações. A formatação do texto do resumo 

deverá seguir as seguintes normas: 

a) deixar uma linha em branco, espaçamento simples, entre Agência 

Financiadora e o resumo; 

b) digitar a palavra “Resumo” com tamanho da fonte 12, negrito, 

espaçamento simples; 

c) deixar uma linha em branco, com espaçamento simples; 

d) escrever o texto do resumo, que deverá ser parágrafo único, contendo 

entre 250 a 300 palavras, tamanho da fonte 12, justificado e sem margem 

de parágrafo. 

Palavras-chave 

Entre o resumo e  “Palavras-chave:”, deixar uma linha em branco, com 

espaçamento simples. 

O texto deve conter “Palavras-chave:” em negrito, tamanho 12. A indicação 

de 3 palavras-chave, sem negrito, separadas por ponto. 

 
Figura 3 – Exemplo de formatação de resumo. 
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Corpo do Texto: Introdução, Desenvolvimento e Considerações Finais ou 

Conclusão 

Entre o item “Palavras-chave” e o primeiro subtítulo deverá ser deixada uma 

linha com espaçamento de 1,5. 

 

A margem de parágrafo no texto (1.ª linha) é de 1,25. Entre os parágrafos do 

texto não pode haver linhas em branco.  

As citações diretas, com mais de três linhas, deverão estar com espaçamento 

simples e recuo de 4 cm, com fonte 11, justificado, sem margem de parágrafo e com 

2 (duas) linhas com espaçamento 1,5 (30 pt, na notação do Word) cada acima e 

outra abaixo da citação, conforme exemplo a seguir:(Fig. 04) 

 
Fig. 04 – Exemplo de citação recuada. 

 

As citações diretas com menos de três linhas devem vir entre aspas no corpo 

do texto, lembrando que as referências devem seguir indiretas seguirão este 

formato: (Fig. 05) 
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Fig. 05 – Exemplo de formatação de citações no corpo do texto. 

 

Todos os autores referenciados no texto deverão estar presentes nas 

Referências. 

Caso seja necessário incluir no texto ilustrações (fotos, figuras, esquemas, 

quadros), estas devem ser referendadas no texto. Veja exemplo abaixo: (Ilustração 

1). 

 
 

Ilustração 1 - Exemplo de legenda de ilustrações 

Fonte: Clip art do Office 

Observe que a ilustração, legenda e fonte (quando necessário) são 

centralizados, tamanho da fonte da legenda e do texto é 10 e espaçamento da linha 

é 1,5 cm.  Indique no texto o número da ilustração à qual faz referência. Sempre que 

a ilustração não for de sua autoria, cite a fonte. 

Tabelas têm uma formatação diferenciada de Quadros. Quando for 

necessário incluir tabelas no texto, siga o modelo apresentado na Tabela 1. O 
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espaçamento das linhas no interior da tabela é simples e o tamanho da é 10. Neste 

caso, o cabeçalho é negrito e a tabela  não deve ter bordas laterais. Caso a tabela 

não seja uma produção do autor, o texto “Fonte: ...” ficará abaixo da tabela. 

Tabela 1 - Trabalhos enviados para o CONADE 

Ano do Evento 
Quantidade de 

trabalhos 
enviados 

CONADE 2008 210 
CONADE 2009 240 
CONADE 2011 280 
  

 

Referências 

Deverão estar ao final do texto, trazendo exclusivamente as obras citadas. 

Elas estão dentro do número de páginas definido pelo evento. 

Deixar uma linha com espaçamento 1,5 entre a última linha do último 

parágrafo e o título “REFERÊNCIAS”. Este deverá ser em negrito, todas maiúsculas, 

centralizado. Deixar uma linha em branco, espaçamento 1,5 após o título 

“REFERÊNCIAS”. 

As referências deverão ser digitas em espaçamento simples, deixando uma 

linha em branco entre cada referência, seguindo as normas da ABNT. 

 

Critérios de avaliação 

Os trabalhos serão avaliados considerando: 
a) aspectos formais e técnicos do trabalho científico; 
b) estruturação do texto que evidencie a presença dos ítens do modelo proposto; 
c) relevância científica/tecnológica do trabalho; 
d) aspectos relativos à comunicação escrita (clareza das idéias e qualidade da 

redação) 

Envio do Trabalho 

A submissão do trabalho deverá ser feita apenas pelo autor principal do 

trabalho, sendo que TODOS os co-autores deverão confirmar pagamento. 
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Preenchimento dos Dados Pessoais 

Ao entrar no sistema, observe que os Dados Pessoais sejam preenchidos e 

revisados, pois as informações constantes neste cadastro serão utilizadas para o 

contato com os participantes. Da mesma forma, o nome do inscrito deve ser 

conferido antes do envio, pois os certificados serão emitidos conforme a 

informação prestada, não sendo possível correção posterior, uma vez que o sistema 

gerará o certificado. 

Considerações Finais 

Este texto objetivou auxiliar o autor a formatar o seu trabalho para ser enviado 

para o evento. Persistindo dúvidas relativas à formatação, entre em contato conosco 

pelo e-mail do congressoeducacaojatai@gmail.com 

 

 

Comissão Científica  

 


