
 
IV SEMPE - SEMINÁRIO DE PESQUISA DO PPGE-UEMA  

PESQUISA EM EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E (TRANS) FORMAÇÕES 
 

De 07 a 09 de novembro de 2022 – EVENTO PRESENCIAL 
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da UEMA propõe a realização do IV 

SEMINÁRIO DE PESQUISA DO PPGE-UEMA. Nesta edição, pretendemos reunir 

investigações voltadas à temática PESQUISA EM EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS 

E (TRANS) FORMAÇÕES. O evento acontecerá nos turnos matutino e vespertino, nos dias 07, 

08 e 09 de novembro de 2022. Teremos apresentações e debates a partir de Palestras, Bancas 

com apresentação das pesquisas em desenvolvimento dos alunos do Mestrado Profissional em 

Educação da UEMA, Mesas redondas e Lançamento de livros. O evento ocorrerá de forma 

presencial no Auditório do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas e em salas de aula do curso 

de Pedagogia, no campus Paulo IV, em São Luís-MA.   
 

DA ESTRUTURA DO EVENTO: 

  

 PALESTRAS 

 APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS 

 MESAS REDONDAS 

 LANÇAMENTO DE LIVROS 

 

  

DA REALIZAÇÃO: 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UEMA 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Profª. Drª. Ana Patrícia Martins 

Prof. Dr. Josenildo Campos Brussio 

Profª. Drª. Andressa Wiebusch 

Profª. Drª. Regina Célia Vilanova-Campelo 
 

DA COMISSÃO CIENTÍFICA 

Profª. Drª. Ana Patrícia Martins 

Prof. Dr. Josenildo Campos Brussio 

Profª. Drª. Andressa Wiebusch 

Profª. Drª. Regina Célia Vilanova-Campelo 

 

 

PROFESSORES PALESTRANTES 

Profa. Dra. Márcea Andrade Sales (UNEB) 

Profa. Dra. Nilvanete Gomes de Lima (IFMA) 

Prof. Dra. Claudicea Durand (IFMA) 

Prof. Dr. João Batista Bottentuit Junior (UFMA) 

 

DAS INFORMAÇÕES E NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS 

ÀS BANCAS  

 

DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

O período de inscrição de trabalhos no evento será de 10/10/2022 a 23/10/2022. 



 

OBS¹: Somente alunos regulares do PPGE-Educação poderão inscrever trabalhos (autoria 

individual) no evento. Cada autor deverá estar devidamente inscrito no evento e presente 

durante a apresentação do trabalho para ter direito à certificação. 

 

OBS²: A submissão dos resumos expandidos deverá ser submetida pelo e-mail 

sempeuema@gmail.com 

 

OBS³: Os avaliadores dos trabalhos terão até o dia 05/11/22 para analisar as propostas 

recebidas e até o dia 19/11/22 para enviar as correções finais dos trabalhos aos 

apresentadores. 

 

Será de competência e responsabilidade dos avaliadores a devolução dos trabalhos, com as 

sugestões finais para a composição dos trabalhos completos submetidos à publicação em 

forma de Anais. 
 

NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS EXPANDIDOS  
 

Os textos para publicação devem obedecer às seguintes normas:  

● Os trabalhos deverão conter entre 5 a 8 páginas; 

● Título – centralizado, em maiúsculas e negrito (sem grifos); 

● Nome(s) do(s) autor(es) – centralizado, em negrito, uma linha abaixo do título, com 

maiúscula só para as letras iniciais, sendo o último nome escrito em caixa-alta. Logo 

em seguida, entre parênteses, indicar a instituição a que está vinculado o(s), e e-mail 

de cada um dos participantes; 
● Inserir o nome do orientador como co-autor; 

● Resumo – a palavra RESUMO em caixa-alta, fonte 12, negrito e maiúscula, três linhas abaixo 

do(s) nome(s) do(s) autor(es), seguida de dois pontos. O texto resumo deverá ser escrito com 

recuo de 3 centímetros de margem superior e esquerda; e 2 centímetros, margens inferior e 

direita. O resumo deve ter no mínimo 200 (duzentas) e no máximo 250 (duzentas e cinquenta) 

palavras; 

● Palavras-chave – alinhar com as mesmas margens. Corpo de texto 12. A expressão 

palavras-chave deverá estar em negrito, seguida de dois pontos. Mínimo 3 e máximo  

5 palavras-chave. 

● Abstract– mesmas observações sobre o Resumo. 

● Keywords– mesmas observações sobre as Palavras-chave. 

● Texto– em Times New Roman, corpo 12. Espaçamento 1,5 entre linhas. Não usar  

espaçamento entre parágrafos. Usar uma linha de espaço entre o corpo do texto e os 

subitens, ilustrações e tabelas, quando houver. 

● Parágrafos – recuo de primeira linha: 1,25cm. 

● Subtítulos – sem adentramento, em negrito, só com a primeira letra em maiúscula, sem 

numeração. 

● Tabelas e ilustrações – (fotografias, desenhos, gráficos etc.) – dentro do padrão da 

ABNT e no espaço a elas destinados pelo autor. 

● Notas – devem aparecer ao pé da página, numeradas de acordo com a ordem de 

aparecimento. Corpo 10. – Ênfase ou destaque no corpo do texto – negrito. Palavras 

em língua estrangeira – itálico. 

● Citações – até três linhas vêm entre aspas (sem itálico), no corpo do texto, seguidas das 

seguintes informações entre parênteses: sobrenome do autor, ano de publicação e 

página(s). Com mais de 3 linhas, vêm com recuo de 4 cm na margem esquerda, corpo 

menor (fonte 10), sem aspas, sem itálico e também seguidas do sobrenome do autor, 

ano de publicação e página(s). As citações em língua estrangeira devem vir em itálico 

e traduzidas em nota de rodapé. Em caso de dúvida, verificar a Associação Brasileira 

de Normas e Técnicas. 

● Anexos – caso existam, devem ser colocados após as referências, precedidos da 

palavra ANEXO, no topo da página, em maiúsculas e negrito, sem adentramento e 

mailto:sempeuema@gmail.com


sem numeração. Quando constituírem textos já publicados, devem incluir referência 

completa, bem como permissão dos editores para publicação. Recomenda-se que 

anexos sejam utilizados apenas quando absolutamente necessários. 
● Referências – devem ser apenas aquelas referentes aos textos citados no trabalho. A 

palavra REFERÊNCIAS deve estar em negrito, sem adentramento, duas linhas antes da 

primeira entrada. 

● A revisão de língua portuguesa dos trabalhos completos aprovados será de 

responsabilidade dos autores. 
 

Atenção: Trabalhos que não estiverem de acordo com as normas não serão publicados. 
 

EVENTO 100% GRATUITO 
 

DATAS IMPORTANTES 

 

Submissões de trabalhos a partir do dia 10/10/2022 a 23/10/2022 pelo e-mail 

sempeuema@gmail.com 

 

Análise e avaliação das propostas pela Comissão Científica: até o dia 05/11/22. 

  

DOS ANAIS 

  

Entrega da versão final do resumo expandido até o dia 09 de dezembro de 2022. 

Prazo para publicação dos Anais: até a aula inaugural do Mestrado em 2023. 

  

 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO SERÃO DISPONIBILIZADAS NA II 

CARTA CIRCULAR. AGUARDE! 

 

Dúvidas: 
E-mail - sempeuema@gmail.com 

 

Atenciosamente,  

COMISSÃO ORGANIZADORA  

SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO – SEMPE/2022  
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