
 

 

 

Normas  
ATENÇÃO: SOMENTE APÓS CONFIRMAR SUA INSCRIÇÃO, SUBMETA SEU 
TRABALHO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO SEMIEDU 2021 
– A EDUCAÇÃO NO DIGITAL: A PANDEMIA COVID-19, DEMOCRACIAS 
SUFOCADAS E RESISTÊNCIAS.  

MODALIDADE DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

I) COMUNICAÇÃO ORAL 
Todos os trabalhos científicos estarão nesta categoria, ou seja, todos serão 

apresentados no formato de comunicação oral. Há três formatos possíveis para 
envio dos textos, quais sejam: Artigo completo (10 a 15 páginas), Pôster (5 a 8 
páginas) e Relato de experiência (3 a 5 páginas). Considera-se as normas da 
ABNT atualizadas e orientações que constam no formato dos modelos 
disponibilizados no site do evento para cada uma das categorias: artigo completo, 
pôster ou relato de experiência. Os trabalhos devem ser textos inéditos, no caso 
do artigo completo e do pôster devem originar-se de pesquisa científica (teórica 
ou teórico-empírica), com resultados de pesquisas concluídas ou em andamento. 
No caso do Relato de experiência, deve relacionar-se ao compartilhamento de 
uma experiência de prática pedagógica no âmbito educacional.  

Os textos aprovados – sejam artigo completo, pôster ou relato de 
experiência – serão apresentados no formato comunicação oral nesta edição do 
SemiEdu 2021, dentro do Grupo de Trabalho temático (GT) em que foram 
inscritos (GT 1 - Culturas Escolares e Linguagens; GT 2 - Educação e 
Comunicação; GT 3 - Educação e Diversidades Culturais; GT 4 - Educação e 
Povos Indígenas; GT 5 - Educação e Psicologia; GT 6 - Educação Ambiental, 
Comunicação e Arte; GT 7 - Educação em Ciências; GT 8 - Educação 
Matemática; GT 9 - Educação, Infâncias e Crianças; GT 10 - Ensino, Currículo e 
Organização Escolar; GT 11 - Filosofia da Educação; GT 12 -  Formação de 
Professores; GT 13 - História da Educação; GT 14 - Movimentos Sociais e 
Educação; GT 15 - Relações Raciais e Educação; GT 16 - Trabalho e Educação)  
em salas virtuais e horários a serem definidos e informados na “Programação dos 
GTs” em https://eventosacademicos.ufmt.br/index.php/semiedu/SemiEdu2021  

Clique aqui para acessar o Template para Artigo Completo  

Clique aqui para acessar o Template para Pôster  

Clique aqui para acessar o Template Relato de Experiência  

 



 

 

 

II) INFORMAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORAL: 
após a aprovação do texto, a(s) pessoa(s) autora(s) deverá(ão) acessar a 
“Programação dos GTs” onde constarão definidos o dia e horário das 
apresentações nas respectivas sessões dos GTs. O arquivo de apresentação deverá 
estar organizado no formato sugerido, disponível em Trabalhos aprovados, 
Template da apresentação. O tempo de duração para as apresentações será de até 
15 (quinze) minutos por trabalho. Pelo menos uma das pessoas autoras deve 
permanecer online durante o tempo total da sessão do seu GT, pois, ao final, 
haverá debate sobre os trabalhos daquela determinada sessão, mediado pela 
coordenação da sessão do GT.  

Clique aqui para acessar o Template para Artigo Completo  

Clique aqui para acessar o Template para Pôster 

Clique aqui para acessar o Template Relato de Experiência 

 

REGRAS GERAIS DE SUBMISSÃO  

⎯ Para a edição do SemiEdu 2021 serão aceitas as submissões em três formatos 
possíveis: Artigo completo (10 a 15 páginas), Pôster (5 a 8 páginas) e Relato de 
experiência (3 a 5 páginas), mas a comunicação oral será a estratégia de 
apresentação para todos os formatos. 

⎯ As propostas poderão ser apresentadas em português ou em espanhol.  
⎯ Recomendamos que as propostas de textos tenham uma pessoa autora e, até, três 
coautores/as.  
⎯ Cada pessoa autora poderá submeter 1 (um) trabalho apenas como autora principal 

(primeiro nome na lista de autoria) e até 4 (quatro) trabalhos (número 
limite/máximo) na condição de coautoria.  Isto é, uma pessoa autora pode 
participar em até 5 (cinco) trabalhos, sendo um deles como autora principal e, até, 
4 (quatro) trabalhos na condição de coautora.  

⎯ O trabalho deverá ser apresentado por um/a dos/as autores/as ou coautores/as. 
⎯ Somente serão certificadas as pessoas autoras de trabalhos que forem apresentados 

e que a pessoa apresentadora permanecer na sala online durante a sua sessão de 
apresentação prevista na programação do GT.   

⎯ Após a aprovação do trabalho, as pessoas autoras deverão encaminhar o arquivo da 
apresentação via e-mail, em endereço a ser informado ao entrarem 30 minutos 
antes do horário estabelecido para apresentação (verificável na Lista de 



 

ensalamento) no Ambiente Virtual de Aprendizagem desenvolvido para o evento: 
https://setec.ufmt.br/eventos/semiedu2021/login/index.php    

o O arquivo deve seguir o Template para Apresentação Oral, clique aqui 
para acessá-lo, e salvo em versão PDF (sugestão: formato com dez slides 
no total para o cumprimento da apresentação no tempo limite de 15 
minutos).  

Lembrando que pelo menos uma das pessoas autoras deve estar presente na 
apresentação e debate para garantir o recebimento do certificado de 
apresentação. 

⎯ Não serão promovidas alterações na programação dos GTs, caso haja choque de 
horários de trabalhos aprovados em diferentes GTs.   

⎯ Solicitamos atenção para o prazo de Submissão. A Coordenação do evento não se 
responsabilizará por envios realizados fora do prazo limite estabelecido, os quais 
serão sumariamente desconsiderados.  

⎯ Somente serão aceitos para avaliação os trabalhos em que todas as pessoas autoras 
estejam inscritas no evento - com apresentação de trabalho.  

⎯ Somente serão avaliados os trabalhos que estiverem rigorosamente nas normas do 
evento, inclusive no formato apresentado pelo template.  

⎯ O SemiEdu 2021 certificará todos/as os/as participantes do Evento, regularmente 
inscritos/as e que participarem das sessões, constando a carga horária total abaixo:  

Ouvinte: 40 horas (evento integral).   

Apresentação da Comunicação Oral: 15 minutos e o tempo dedicado ao 
debate, estabelecido pela coordenação de cada um dos diferentes Grupos 
de Trabalho.  

  

  

  
  
  

 


