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CONGRESSO INIE 2015
Requisitos para apresentação de trabalhos acadêmicos
O Terceiro Congresso Internacional de Investigação em Educação: Educação e Globalização,
aceitar a apresentação de trabalhos acadêmicos como cartazes ou pôsteres apresentações, oficinas ou vídeos. As propostas recebidas serão analisadas pela Comissão Científica do Congresso,
que irá determinar se o trabalho é aceito ou não, com base nos seguintes critérios de avaliação:
Conteúdo da proposta:
• Relacionamento do título, conteúdo e metodologia.
• Originalidade da proposta,
• Clareza e coerência na organização do trabalho,
• Relevância e relevância para a educação,
• Atualização das fontes de informação
Apresentação do trabalho:
• Clareza do título do trabalho
• Referências informativas completas
• Conformidade com as condições mínimas, tais como os requisitos para cada tipo (cartaz
ou pôster, “palestra”, oficina ou vídeo)
Correspondência com a área temática selecionada
Correspondência com os eixos do Congresso (decisão sobre a localização do trabalho)
1. Abordagens metodológicas de pesquisa em educação no contexto atual
2. Contribuição critica para a avaliação, credenciamento e padronização de processos educativos
3. Contextos socioculturais: problemas e possibilidades de transformação social
4. Criatividade e transformação no ensino e aprendizagem
5. Direitos civis, relevância, equidade em educação inclusiva
6. Relação problematização sobre abordagens da educação e mercado de trabalho
7. Formação de professores em uma sociedade global
8. Gestão educacional em contextos sociais globalizados
9. Educação na Sociedade da Informação e do Conhecimento
10. Populações e grupos: características, vulnerabilidades e potenciais educacionais
11. Políticas públicas e mercantilização da educação
12. Redes e comunidades acadêmicas: contribuições para a pesquisa em educação
A proposta deve ser um trabalho acadêmico concluído dentro dos últimos cinco anos, o progresso ou resultados dos projetos em execução. A apresentação do trabalho deve conter o seguinte:
•
•
•
•

Uma cópia oculta, ou seja, sem identificação do documento deve ser apresentado, seja
palestra, oficina, pôster ou vídeo.
Resumo Curriculum Vitae das pessoas autoras
Registro para inscrição (informações gerais)
Registro da co-autoria (quando seja necessário)
2

•

•
•
•

A carta é deve incluir a seguinte informação:
• Autoras ou autores.
• Eixo temático selecionado.
• Modo selecionado para a apresentação de palestra, oficina, vídeo ou cartaz.
• Detalhes da pessoa ou de contato.
A documentação deve ser apresentada em forma digital para o email congreso2015.inie@
ucr.ac.cr desde 15 de abril, 2014.
Nenhum trabalho será considerado por fax, somente por email.
O arquivo digital deve ser identificado com o nome e sobrenome do autor(s ), também com
as duas primeiras palavras do título e da data de entrega. Exemplo: BravoRosa.Lalecturade.01abril2014

Considerações para a apresentação de trabalhos acadêmicos
A proposta de um trabalho acadêmico será apresentado em formato digital, escrito em
Espanhol, Inglês ou Português, em processador de texto Microsoft Word (.doc) ou compatível (Windows 2000/XP) ou elaborada no formato Open Document (.odt), com Arial 12 ,espaço
e espaçamento de meia linha, com margens normais. Para todos os modos, o comprimento
sugerido é entre cinco e doze páginas. As tabelas e gráficos podem ser incluídos em folhas
adicionais, como anexos, em um máximo de duas páginas.
Prazo da entrega
O prazo para apresentação de documentos nas categorias de cartazes, palestra, oficina ou
vídeo encerra dia 30 de agosto de 2014 às 12h00min.
O Comitê Organizador no prazo de um mês (até 30 de setembro) notificará o seu autor (s)
se o seu trabalho foi aceito no Congresso.
Para os trabalhos que precisam fazer correções, haverá um mês de tempo para ser devolvido, isso após a notificação.
Para obter detalhes sobre cada modo, primeiro selecione a opção desejada:
Cartazes

Palestra

Oficina

Vídeo

Apresentações palestra:
O documento é um resumo de um estudo ou em processo de conclusão e seus componentes não procuram um extenso desenvolvimento. Não requer um resumo ou palavras-chave. O
documento deve conter:
A primeira página com o cabeçalho (exemplo):
TÍTULO DA PALESTRA
Trabalho apresentado no III Congresso Internacional de Investigação em Educação de 2015,
da Universidade da Costa Rica
Na margem esquerda escrever:
• O eixo ou temas correspondente
• O nome e sobrenome das pessoas autoras, indicando também o seu grau acadêmico
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A ordem dos pontos do documento é a seguinte:
•
•
•
•

Introdução
Metodologia realizada e base teórica do estudo
Desenvolvimento do tema e dos resultados
Conclusões e contribuições.

Não insira qualquer ilustração ou fotografia. Se houver tabelas e gráficos estes serão incluídos em folhas adicionais anexados a um máximo de 2 páginas.
Proposta de oficinas
As oficinas são um meio adequado para demonstrar na prática, técnicas específicas, habilidades ou procedimentos. É importante ser estruturada de forma que apresente informações
explicativas que permitem em seguida, fazer as formas de participação e aplicação dos temas
abordados. O documento deve conter:
A primeira página com o cabeçalho (exemplo):
TÍTULO DA OFICINA
Seminário apresentado no III Congresso Internacional de Investigação em Educação de 2015
da Universidade da Costa Rica
Na margem esquerda escrever:
•
•

O eixo ou temas correspondente
O nome e sobrenome das pessoas autoras, indicando também o seu grau acadêmico
A ordem dos pontos do documento é a seguinte:

•
•
•
•
•
•

Resumo da oficina que será oferecida
Suporte teórico
Metas e objetivos da atividade
Metodologia para a utilização
Agenda das atividades
Resultados esperados

Se para a sua oficina precisa do apoio de equipamento audiovisual ou outro, por favor pedir
para a organização do Congresso
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Proposta pôster ou cartaz
A modalidade pôster permite fazer ampla divulgação dos resultados da investigação e promover a interação dos autores com outras pessoas participantes do Congresso. Para este fim, o cartaz
deverá conter uma linguagem acessível e elementos visuais necessários para apresentar os tópicos.
O documento enviado para análise deverá incluir as seguintes informações:
•
•
•
•
•

Título
Objetivos
Técnica e população-alvo
Também explicar o propósito do cartaz e seu conteúdo
Ao enviar o texto, é importante incluir também um esboço do cartaz digitalmente.
Para preparar o cartaz considere o seguinte:

•
•
•
•
•
•
•

As dimensões necessárias são de 120 cm de altura e 90 cm de largura.
No cabeçalho as seguintes informações serão incluídas: Título, autores, nome do local
onde o trabalho foi realizado
A orientação será vertical.
O cartaz pode conter texto descritivo, gráficos e figuras legíveis desde 2 metros de distância. Pode incluir imagens, gráficos ou outras ilustrações; a autoria destes elementos deve
ser dos autores ou ter as respectivas licenças de uso.
O cartaz deve ser impresso em alta resolução
Instalação e remoção são da responsabilidade de cada autor (es). A apresentação deve ser
realizada no momento indicado pela Comissão organizadora através do site da conferência.
A organização não se responsabiliza pelos trabalhos que não são removidos no tempo previsto.

Proposta Vídeos
Cada vídeo deverá contribuir para o conhecimento das investigações por meio de imagens
de forma dinâmica e explícita.
O documento enviado para análise deve incluir as seguintes informações:
•
•
•

Título, objetivos
Técnica e população-alvo
Também explicar o propósito do vídeo e seu conteúdo.
Para preparar o vídeo considere o seguinte:

•
•
•

O tamanho mínimo será de 640x480, no formato Quicktime, WMV ou MP4.
O vídeo deve ter uma duração de aproximadamente 15 minutos de apresentação; deve ser
explicativo na imagem e no áudio.
Para fins de análise e seleção pela Comissão Científica, os autores devem enviar o link do
seu vídeo.
Para fazer a apresentação no Congresso, deve ter um DVD ou uma memória USB.
O vídeo deve ser enviado através da partilha com dropbox congreso2015.inie@ucr.ac.cr
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