
 
REGULAMENTO  

 
A VII Semana Acadêmica de Pedagogia será realizada entre os dias 14 a 18 de Dezembro de                 
2020 no formato virtual, para essa sétima edição e o contexto pandêmico que estamos              
inseridos, temos o seguinte tema “CONECTANDO SABERES: a inserção tecnológica nas           
práticas pedagógicas”, no intuito de refletir as práticas pedagógicas em torno das tecnologias,             
assim como o uso de tais mecanismos como smartphones, tablets, notebooks, para manter             
uma relação dialógica entre professor/aluno e escola/família. 
 

1. CRONOGRAMA 
 

 

ATIVIDADE PRAZO 

Inscrições no Evento 05/10 a 05/12 

Submissão de Trabalho 05/10 a 15/11 

Avaliação dos Resumos pelos Avaliadores 16/11 a 22/11 

Divulgação dos Trabalhos Aceitos 24/11 

Realização do Evento 14 a 18/12 
 
2. INSCRIÇÕES 
2.1 São modalidades de inscrição 
 
Ouvinte: Toda e qualquer pessoa que queira participar do evento sem a necessidade de              
apresentação de trabalhos, isso inclui docentes, discentes, técnicos, terceirizados e          
comunidade externa. 
 
Apresentado de Trabalho: Toda e qualquer pessoa que deseja submeter trabalho para            
apresentação durante o evento. 
 
2.2 As inscrições deverão ser realizadas através do respectivo formulário:          
https://forms.gle/e6yVZ3UQoDpz2Ch68  
 
2.3 A inscrição somente estará homologada após o recebimento do e-mail de confirmação. 
 

3. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

https://forms.gle/e6yVZ3UQoDpz2Ch68


 
3.1 Os trabalhos a serem apresentados na VII Semana Acadêmica devem ser submetidos na              
forma de um resumo escrito conforme as normas e template disponibilizados. 
 
3.2 A submissão dos trabalhos deve ser realizada, exclusivamente, por um dos autores, por              
meio do e-mail: semanaacademica017@gmail.com 
 
3.2.1 O e-mail deve conter: 
Campo Assunto: TÍTULO DO TRABALHO 
Corpo do E-mail: Nome Completo do autor; Nome Completo dos co-autores; Eixo Temático;             
Palavras-Chave; 
O arquivo do resumo deve ser enviado em formato docx 
 
3.3 Podem ser submetidos trabalhos nas seguintes categorias: 

- Direitos Humanos (Laranja) 
- Inclusão Social (Azul) 
- Educação para as Relações Étnico-Raciais (Vermelho) 
- Gênero e Sexualidades (Amarelo) 
- Áreas do Conhecimento (Verde) 

3.3.1 As cores indicadas em cada categoria referem-se aos templates das mesmas            
disponibilizados na página. 
 
3.4 Apenas serão aceitos trabalhos submetidos dentro do padrão estabelecido pela comissão            
do evento 
 
3.5 O conteúdo do trabalho submetido é de inteira responsabilidade da pessoa que realizou a               
submissão.  
 
3.6 É importante que os dados inseridos como nome dos autores e co-autores sejam              
devidamente conferidos no momento da submissão, pois estes não serão corrigidos a            
posteriori.  
 
3.7 Após as avaliações e o aceite final, não será possível fazer nenhuma alteração no trabalho.  
 
4. AVALIAÇÃO E AVALIADORES DOS TRABALHOS  
4.1 A avaliação dos trabalhos pela comissão científica será composta por uma etapa:  
• avaliação do resumo  
 
4.1.1 A comissão organizadora do evento reserva-se o direito de alterar qualquer uma das              
datas do cronograma de avaliação.  
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4.2 Serão automaticamente excluídos trabalhos que contenham plágio (30% de similaridade)           
aos resumos e trabalhos publicados. Também serão excluídos trabalhos que não atendam as             
normas deste regulamento  
 
4.3 Avaliação do resumo  
 
4.3.1 Os trabalhos serão apreciados por avaliadores designados pelo Comitê Científico,           
utilizando os seguintes critérios, cada um com peso 2,0:  
• O resumo apresenta contextualização do tema?  
• Os objetivos estão claros?  
• A metodologia foi descrita? 
 • Os resultados estão bem relatados?  
• As conclusões estão bem descritas?  
 
4.3.2 Ao Final da avaliação, será atribuída uma nota final entre 0 e 10. O Resumo que tiver                  
uma nota menor do que 6,0 será reprovado.  
 
4.3.4 Cada trabalho receberá 2 avaliações. Havendo divergência de situação aprovado e            
reprovado, uma terceira avaliação será realizada  
 
4.3.5 A nota final do trabalho é a média aritmética das duas avaliações, ou quando necessário                
das três.  
 
4.3.6 Serão considerados aprovados para apresentação os trabalhos com nota final igual ou             
superior 6,0 (seis) pontos. 
 
5. CERTIFICAÇÃO E ANAIS DE EVENTOS  
5.1 Serão certificados e publicados nos anais apenas trabalhos que tenham sido apresentados             
no evento.  
 
5.2 A certificação dos ouvintes se dará pela participação em no mínimo 75% do evento 
 
5.3 Após a emissão, os certificados não serão corrigidos, é de inteira responsabilidade do              
autor que submete o resumo conferir se as informações inseridas no sistema estão corretas              
(nome dos autores e título do trabalho) 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
6.1 Dúvidas e questionamentos referentes a submissão de trabalhos serão respondidas pela            
Comissão Científica até as 14 horas do dia 15/11 pelo e-mail           
semanaacademica017@gmail.com 

mailto:semanaacademica017@gmail.com


 
 
6.2 Os casos omissos deverão ser encaminhados à Comissão Científica.  
 
6.3 Cabe a Comissão Científica deliberar a respeito dos casos omissos. 
 

05 de Outubro de 2020 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA VII SEMANA ACADÊMICA DE PEDAGOGIA 


