I JORNADA CIENTÍFICA ARANDU
EM NAVIRAÍ-MS.
DATA: 14, 15 e 16, de novembro de 2019.
LOCAL: ACEN, Av. Iguatemi, 125, centro, Naviraí-MS.
Apresentação de trabalhos (Comunicações Orais)
A apresentação de trabalho será nas modalidades comunicação oral (relato de pesquisas e de
experiências), dentro de um dos eixos temáticos.
Eixos temáticos:
1 - História da Educação
2 - Práticas Pedagógicas
3 - Formações de Professores
Enviar o Trabalho (resumo e texto completo) até o dia 10 de novembro de 2019.
EMAIL: eventoscientificosarandu@gmail.com
1 - NORMAS GERAIS
Somente serão consideradas pelo Comitê Científico aquelas comunicações que se pautarem
pelas normas de formatação e que cumprirem as seguintes condições gerais:
1 - Cada autor poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos (Comunicação Oral), sendo 1 (um) como
autor e 1 (um) em parceria com outros autores. Cada trabalho só pode ter no máximo cinco
autores.
2 - Havendo autor (es) no trabalho apresentado, é obrigatório o pagamento da inscrição no
evento, do contrário a submissão não será validada.
3 - Os trabalhos propostos deverão indicar à qual eixo temático estão vinculados.
4 - Não será possível corrigir ou modificar os textos das comunicações orais depois da
aceitação pelo Comitê Científico.
5 - Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja aprovado ou não
apresentado.
6 - Somente poderão integrar a programação oficial, receber o correspondente Certificado e
ter direito à publicação do resumo e dos textos completos, os autores que preencherem estas
condições.
7 - Os trabalhos apresentados e seus respectivos conteúdos são de exclusiva responsabilidade
dos autores. Sendo assim, o Grupo Literário Arandu não tem qualquer responsabilidade pela
autoria e conteúdo dos mesmos.
2 - NORMAS DE FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
Diagramação geral dos trabalhos com vistas à sua publicação:
Os trabalhos devem ser digitados em documento Word, fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaço 1,5 entrelinhas e justificado.
Normas de formatação de Comunicação Oral
1 - Os textos poderão ser submetidos e apresentados em português.

2 - As comunicações orais podem incluir relatórios de pesquisas e estudos, relato de
experiências, práticas pedagógicas, trabalhos acadêmicos concluídos ou em andamento,
monografia de conclusão de curso, iniciação científica, dissertação de mestrado ou tese de
doutoramento.
3 - O título do trabalho deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento
centralizado. Os nomes dos autores/autoras devem aparecer logo abaixo do título do trabalho,
alinhados à direita, com nota de rodapé, inserindo breve currículo e o e-mail dos
autores/autoras. Para cada autor no rodapé o máximo 3 linhas. Utilizar no rodapé Fonte Times
New Roman, tamanho 10, espaço simples e alinhamento justificado.
4 - O resumo apresentado deve estar em um único parágrafo, sem notas nem referências
bibliográficas, com uma extensão máxima de 1800 caracteres, incluindo neles os espaços entre
palavras. Finalmente, antes do texto completo do trabalho, devem estar três palavras-chave,
em caixa baixa, separadas por ponto-e-vírgula.
5 - O texto completo, incluídos o título, autor (s), resumo, as notas de rodapé, referências
bibliográficas, quadros e tabelas, deve ter uma extensão entre 18.000 e 60.000 caracteres,
incluindo os espaços entre palavras.
6 - O texto completo do trabalho deve ser enviado em formato de editor de textos Word 20032007 (modo de compatibilidade), com as seguintes diretrizes: Papel A4 (29,7cm x 21 cm),
margens superior e esquerda de 3 centímetros e inferior e direita de 2,5 centímetros. Fonte
Times New Roman tamanho 12, espaço entrelinhas de 1.5 e alinhamento justificado. As
páginas deverão estar numeradas na parte superior direita.
INSCRIÇÃO:
- Apresentação de trabalho R$ 150,00
- Ouvinte R$ 50,00
Todos os resumos e texto completo devem ser enviados no e-mail:
eventoscientificosarandu@gmail.com, até o dia 10 de novembro de 2019.

O pagamento da inscrição será efetuado no BANCO DO BRASIL – Agência:
0391-3 - Conta Corrente: 847755 – Grupo Literário Arandu.
A inscrição no evento será validada mediante cópia(s) do(s) comprovante(s)
bancário(s) enviado(s) para o endereço eletrônico:
eventoscientificosarandu@gmail.com, juntamente com o(s) trabalho(s).
Informações WhatsApp:
9-9802-7072 (Natalie)
9-9625-8102 (Carlos)

