Regulamento para Submissão de Trabalhos – 25º SIET

O 25º Seminário reserva espaços para apresentação de trabalhos em duas categorias:
comunicações orais e pôsteres, relatando experiências educacionais.
1. Para o processo de submissão dos trabalhos, é necessário encaminhar um resumo até
o dia 28 de setembro de 2018, com a seguinte formatação:
a) Digitado em fonte Arial 12 ou Times New Roman 14, espaço simples, e escrito em
uma das três línguas oficiais do evento: português, espanhol ou inglês. Deve ser
elaborado em parágrafo único e ter de 250 a 350 palavras, excluindo-se desse
número as referências bibliográficas. O formato deve ser somente o .doc, não
sendo aceitos docx, odt ou qualquer outra formatação. Ao final do texto, deixar na
linha abaixo os e-mails dos autores.
Palavras-Chave: são termos que representam o assunto tratado, ressaltando as idéias
principais do trabalho.
2. Os resumos devem ser enviados somente para o e-mail siet@liberato.com.br,
solicitando confirmação de recebimento.
3. A seleção dos trabalhos para a apresentação no evento será realizada a partir dos
seguintes critérios:
a) Contemplar a área da educação;
b) Relatos de experiências educacionais inovadoras com a utilização da pesquisa como
ferramenta pedagógica;
c) A capacidade de espaço e tempo no evento para apresentação de todos os trabalhos;
4. A lista das comunicações orais e pôsteres selecionados para apresentação será
divulgada no dia 05 de outubro de 2018, por meio do e-mail informado pelo
autor/autores quando do envio do trabalho.
5. Para a apresentação de trabalhos (comunicação oral e pôster) é obrigatória à inscrição
do participante no Seminário Internacional de Educação Tecnológica.
6. A inscrição como participante no Seminário deve ser realizada no site ou no próprio
evento.

7. Os autores dos trabalhos apresentados receberão certificados, de acordo com a
categoria do trabalho (comunicação oral ou pôster). Todos os trabalhos aprovados e
apresentados no Seminário serão publicados nos resumos do evento.
8. Os trabalhos serão apresentados nos dias 24 e 25 de outubro, no turno da tarde:
a) Apresentação dos Pôsteres será nos dias 24 e 25 de outubro, quarta-feira e
quinta-feira, às 13 horas, no Auditório. A medida proposta para os pôsteres é de 1,20
m de altura e 80 cm de largura. É de responsabilidade do (s) autor (es) trazer o pôster
impresso, bem como, sua fixação no local do evento, a partir das 12 horas, com
apresentação entre 13h e 14 h desse dia. A organização do evento disponibilizará
suportes para a exposição dos pôsteres e o (s) autor (es) devem trazer o material em
condições de pendurá-lo. Não será permitida a colocação dos pôsteres nas paredes. O
autor deverá estar ao lado de seu pôster. Os pôsteres podem permanecer até o final
do evento dos dias 24 e 25 de outubro, às 18 horas, e devem ser retirados pelo
autor/autores.
b) As comunicações orais, em forma de relatos de experiências, serão apresentadas no
dia 25 de outubro, entre às 14 horas e às 16 horas, no Mezanino.
Obs.: para os pôsteres será disponibilizado um tripé, conforme imagem abaixo:

