REVISTA PEDAGÓGICA DA EASA
1 Informações Importantes
O Seminário de Educação da EASA contempla a Mostra de Trabalhos Científicos.
Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail (seminarioeasa@gmail.com), no
formato pdf e doc, até o dia 25 de agosto de 2017. Para a submissão dos trabalhos é
necessário e de carater obrigatório o envio de um artigo completo.
Quanto à apresentação é realizada pela modalidade exclusivamente pôster.
Cada autor poderá submeter até dois trabalhos e ser coautor de mais um trabalho.
Todos autores e coautores deverão estar inscritos no Seminário de Educação.
A cada edição do Seminário de Educação da EASA serão selecionados trabalhos
de relevância significativa no âmbito educacional para compor a próxima edição da
Revista Pedagógica da Escola.
2 Orientações para a Produção do Artigo
Adotar as seguintes recomendações na escrita e preparação do texto para
publicação:
O trabalho completo deverá ter a forma de artigo, contendo, no mínimo 4 e no
máximo 7 páginas, incluindo a primeira página com resumo e, ao fim, as referências, bem
como anexos e apêndices (caso necessário);
O(s) nome(s) do(s) autor(es), com seus respectivos postos ou graduações, títulos
universitários, instituição vinculada e e-mail;
O Arquivo deve ser preparado em página formato A4, com margens superior e
esquerda 3 cm e direita e inferior 2 cm;
O texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas, usando fonte
"Arial" ou "Times New Roman" tamanho 12, exceto o tamanho 10 para citações longas,
notas de rodapé e indicação de fonte e observações em figuras, quadros e tabelas;
Figuras, tabelas e quadros deverão ser inseridos no corpo do texto (com indicação
de título e fonte);
Nas referências bibliográficas deverão constar apenas as fontes citadas no texto,
conforme normas da ABNT, em ordem alfabética, alinhadas à esquerda, com
espaçamento simples nas referências e 1,5 cm nas referências;
A estrutura do Artigo completo deverá apresentar:
•

TÍTULO (caixa alta, centralizado, negrito);

•

Resumo

(negrito, em português) contendo no máximo 250 palavras , em

espaço simples, alinhamento justificado e recuo de 1,25 cm apenas na primeira
linha; e, inserir de 3 a 5 palavras-chave, com iniciais maiúsculas e separadas
por um hífen. Em seguida, após 3 espaços, iniciar o texto do artigo.
•

Introdução

(negrito)

deverá

apresentar:

contextualização,

problema,

objetivo(s), justificativa e hipótese(s) (se for o caso) e metodologia da pesquisa.
•

Desenvolvimento

do

trabalho:

demonstrar

aporte

teórico

e

revisão

bibliográfica em concordância com o objeto de pesquisa; bem como resultados
(parciais

ou

finais),

discussões,

principais

conclusões

e

bibliografia

(respeitando-se as Normas da ABNT). Os tópicos do artigo serão subdivididos e
nomeados a critério do autor, respeitando-se as normas sugeridas para o
evento.
•

Título principal - primeira folha (centralizado e negrito);

•

As seções primárias, secundárias e terciárias deverão estar justificadas, junto à
margem esquerda da página - não utilizar o recurso marcador programado, pois
afastará o item da margem.

Exemplo:
1

INTRODUÇÃO

….............Numeração

primária

...........................................................................4
2 HISTÓRICO....................................................................................................................................4
2.1 Histórico militar do município de Cruz Alta..........Numeração secundária ..............................4
2.1.1 Histórico dos Comandantes da EASA ............Numeração terciária ..........................................5
3 IMPACTO ECONÔMICO.............................................................................................................9
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................................10
REFERÊNCIAS............................................................................................................................12
APÊNDICE (Se for necessário) ..................................................................................nº da página
ANEXO (Se for necessário).................................... ................................................... nº da página
O envio do artigo é o primeiro passo a ser realizado pelos participantes que
desejam

apresentar

trabalhos

durante

o

Seminário

de

Educação

da

EASA,

posteriormente em datas divulgadas no material publicitário do evento constarão os
trabalhos aprovados e seus respectivos autores para a organização e confecção do
pôster que será apresentado durante o Seminário.
A estrutura do Pôster deverá apresentar:
Organização do conteúdo:

Título: idêntico ao título do artigo submetido, nome dos autores da mesma forma,
com seus respectivos postos ou graduações, títulos universitários, instituição vinculada e
e-mail;
Fonte Financiadora (se houver): os respectivos símbolos podem ser exibidos nos
cantos superiores e inferiores, direito e esquerdo.
Introdução, procedimentos metodológicos, resultados, conclusão e referências.
Descrição sucinta do tema: priorizar fotos, figuras, tabelas e gráficos.
O texto do pôster deve estar legível a pelo menos 1 metro de distância.
O tamanho do pôster não pode exceder 60 cm de largura e 90 cm de altura.
A fixação do pôster será de responsabilidade de seus autores e coautores,
recomenda-se trazer fitas adesivas e percevejos para sua fixação no suporte de madeira;
Os pôsteres serão apresentados, em local a ser determinado pela Comissão
Organizadora e deverão ser entregues no momento do Credenciamento do primeiro dia
do Seminário de Educação da EASA.
Apresentação do Pôster:
Os autores e coautores deverão estar presentes 30 minutos antes do horário
previsto para o início da Mostra dos trabalhos a fim de fixar os trabalhos no suporte e a
própria organização do grupo;
Caso haja necessidade de mesas ou demais materias para mostra de portfólios,
trabalhos realizados, o grupo deverá solicitar com antecedência à

Comissão

Organizadora do Seminário de Educação da EASA;
Todos autores e coautores presentes na Mostra dos trabalhos receberão um
certificado da apresentação do Trabalho pela Comissão Organizadora do Seminário de
Educação da EASA.
Maiores informações entrar em contato pelo e-mail: seminarioeasa@gmail.com

