
 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

A Comissão Organizadora do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

PROCESSOS EDUCACIONAIS INOVADORES, que ocorrerá entre os dias 25 e 29 de 

julho no Centro Universitário Católica do Tocantins / UniCatólica / Brasil, tem o prazer 

de convidar vossa senhoria para a submissão de resumos inéditos visando a comunicação 

oral em grupos de trabalho (a serem realizadas nos dias 27 e 28 de julho de 2022), bem 

como para a posterior submissão de trabalhos completos para publicação. Esperamos que 

esta atividade contribua com a temática dos processos educacionais inovadores, 

promovendo debates e intercâmbios acadêmicos entre pesquisadores e estudantes, grupos 

e redes de pesquisa nas temáticas correspondentes aos eixos temáticos do evento. 

 

DO RESUMO EXPANDIDO 

 

O I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROCESSOS EDUCACIONAIS 

INOVADORES receberá a submissão de resumos expandidos que serão selecionados 

para apresentação no evento conforme as normas por ele contempladas. 

 

A. O resumo expandido deverá obedecer aos seguintes critérios: 

ü Conter entre 1.000 e 2.000 palavras; 

ü Ser escrito em português, inglês, francês ou espanhol; 

ü Conter as informações básicas dos autores, tais como nome, atividade, 

título e e-mail; 

ü Utilizar Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; 

sem separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 

1,5 cm; margem – superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm; 

ü As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem 

obedecer às regras da ABNT. 



 

 

 

ü O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas 

pode ser autor-data ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de 

rodapé somente explicativas (NBR 6022/2003). 

B. O corpo do texto deverá ser composto por: 

ü Título centralizado em letras maiúsculas; 

ü Abaixo do título, à esquerda, indicar 3 palavras-chaves separadas por 

vírgulas; 

ü O resumo deve ser escrito em texto corrido, sem separação por tópicos, 

contendo a metodologia utilizada, problema, hipótese e resultados 

alcançados (se houver); 

ü Conclusão; 

ü Referências. 

 

• A identificação de plágio irá incorrer em exclusão imediata do trabalho. 

• A efetivação da inscrição do trabalho, bem como sua posterior aceitação, está 

condicionada à inscrição do autor e coautor (se houver) no evento. 

• Os participantes poderão submeter no máximo 2 (dois) trabalhos, seja na condição 

de autor ou coautor. 

• Cada trabalho contará com no máximo 2 (dois) autores. 

• Professores orientadores poderão constar em coautoria ou somente como 

orientação; levando em consideração que em situação de coautoria, se aplicarão 

os dois pontos anteriores a este. 

 

C. DOS AUTORES 

ü Será permitido no máximo 02 (dois) autores por trabalho submetido, sendo 

o segundo como coautor; 

ü Estão aptos para submeter resumos expandidos: estudantes de graduação, 

graduados, pós-graduandos e pós-graduados em geral. 

ü É de responsabilidade do autor que efetuar a submissão do resumo incluir 

o nome do autor e a ordem de apresentação dos nomes. 

ü Após a submissão do resumo expandido não serão aceitas inclusões de 

autores ou a alteração da ordem dos nomes. 

 



 

 

 

D. DA SUBMISSÃO 

ü Os resumos expandidos serão recebidos a partir das 00 horas e 01 minutos 

do dia 01 de Maio ao dia 30 de Junho de 2022, impreterivelmente até às 

23 horas e 59 minutos. 

ü Cada autor poderá submeter no máximo 02 (dois) resumos para 

apresentação no evento. 

ü Para submissão de resumos expandidos é necessário o preenchimento 

completo do cadastro individual disponível no Microsoft Forms no site do 

evento. 

ü Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente através do Microsoft 

Forms. 

ü O link do sistema está disponível no site do evento e pelo endereço 

eletrônico encurtador.com.br/fpxCZ seguindo rigorosamente as 

especificações do presente edital e dos procedimentos previstos no próprio 

sistema. 

ü O arquivo do resumo deverá ser submetido em documento Word, 

documentos em PDF não serão aceitos. 

ü Com o objetivo de cumprir o double blind review, os autores devem 

submeter o arquivo do resumo sem a identificação de autoria; 

ü Após a submissão do resumo, não será admitida a substituição, correção, 

alteração do conteúdo ou de qualquer natureza. 

ü Os resumos submetidos ao sistema passarão por análise editorial. Aqueles 

que não atenderem às regras do presente edital não terão os resumos 

avaliados. 

 

E. DA AVALIAÇÃO 

ü Todos os resumos submetidos serão avaliados por professores e 

pesquisadores da área temática do Congresso. 

ü As avaliações serão realizadas através do método double blind review, que 

possibilita a análise inominada dos resumos, garantindo a imparcialidade 

da avaliação e exige o exame do artigo por no mínimo dois avaliadores, o 

que garante a diminuição da subjetividade e de preferências ideológicas. 



 

 

 

ü A lista dos resumos aprovados será publicada em nossos meios de 

comunicação e na nas redes sociais do congresso até o dia 27 de Junho de 

2022. 

ü Os autores, cujos resumos tenham sido aprovados, serão notificados via e-

mail e terão também acesso ao resultado da primeira análise. 

 


