NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHO
 Orientações para envio de relato de experiência
Os trabalhos a serem apresentados deverão conter basicamente os seguintes itens:
1. título, resumo e palavras-chave;
2. nome(s) do(s) autor(es) (no máximo 5 autores);
3. titulação acadêmica máxima(opcional), instituição e e-mail de cada um dos autores
(obrigatórios);
4. dados da prática pedagógica ou projeto desenvolvido (introdução, objetivos, metodologia,
resultados e/ou conclusões, e referências, se houver). Organizar as informações de modo que
as ideias centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas. Utilizar o máximo de texto e o
mínimo de figuras, fotos, tabelas e elementos gráficos possíveis, respeitando o limite de 6
páginas;
5. agência de fomento: caso exista agência de fomento é obrigatório mencioná-la;
6. editar o seu trabalho no modelo word disponibilizado e enviar para o e-mail
rodadeconversas.ueadsl@gmail.com até o dia 30 de setembro.
 Orientações para envio de texto reflexivo
Os trabalhos a serem apresentados deverão conter basicamente os seguintes itens:
1- título, resumo e palavras-chave;
2- nome(s) do(s) autor(es) (no máximo 5 autores);
3- titulação acadêmica máxima(opcional), instituição e e-mail de cada um dos autores
(obrigatórios);
4- redigir texto (introdução, desenvolvimento, considerações finais, e referências, se houver)
sobre questão contemporânea (a critério do autor) que perpassa a educação formal ou nãoformal, e fomenta debates. Organizar as ideias centrais do trabalho de modo que sejam
facilmente apreendidas. Utilizar o máximo de texto e o mínimo de figuras, fotos, tabelas e
elementos gráficos possíveis, respeitando o limite de 6 páginas;
5- agência de fomento: caso exista agência de fomento é obrigatório mencioná-la;
6- editar o seu trabalho no modelo word disponibilizado e enviar para o e-mail
rodadeconversas.ueadsl@gmail.com até o dia 30 de setembro.

Importante: É válido enfatizar que os autores serão devidamente orientados quanto à
apresentação de seus respectivos trabalhos durante a semana do evento: 11 a 15 de
novembro de 2019. Autores de trabalhos aprovados, mas não apresentados no ambiente
virtual, perderão o direito à certificação e à publicação nos Anais do Congresso
UEADSL.
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