
 

  

 



 
 

 

 

IX EPCECEN | ENCONTRO PEDAGÓGICO DO CECEN 

I SPGE | SEMINÁRIO DE POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

NORMAS PARA ENVIO DOS BANNERS 

 

A Comissão Científica do IX EPCECEN - ENCONTRO PEDAGÓGICO 
DO CECEN e I SPGE - SEMINÁRIO DE POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCA-
ÇÃO, no uso de suas atribuições torna público os procedimentos para envio de 
banners a serem apresentados no evento. 

1. INSCRIÇÃO DOS BANNERS  
1.1 Poderão submeter banners no IX EPCECEN - ENCONTRO PE-

DAGÓGICO DO CECEN e I SPGE - SEMINÁRIO DE POLÍTICA E GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO: estudantes de graduação, graduados, estudantes de pós-
graduação e professores desde que estejam previamente inscritos no encontro; 

1.2 Cada autor poderá inscrever até dois banners, sendo um como 
autor, e o outro como coautor; 

1.3 Somente serão aceitos banners enviados impreterivelmente entre 
os dias 01 a 15.04.2016; 

1.4 Os banners poderão ser: pesquisas concluídas, em andamento ou 
relatos de experiências; 

1.5 O banner deverá ser anexado em formato PDF juntamente com o 
comprovante de depósito em formato JPEG ou PDF e enviado em arquivos 
distintos para o e-mail: epcecen9@gmail.com. Os dois arquivos deverão ser 
nomeados com o nome e último sobrenome do autor. 

 
Ex: Airtonramos1 (para o comprovante de depósito) e Airtonramos2 

(para o arquivo do trabalho). 
 
1.6 Não será permitida a remoção, acréscimo ou substituição de auto-

res e coautores; 
1.7  A inscrição deve ser realizada após o depósito da taxa de inscri-

ção na conta abaixo, no Banco do Brasil; 
1.8 A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma; 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA:  2.954-8 

CONTA-CORRENTE:  47.640-4 

TITULAR:  Ana Lúcia Duarte | CECEN/UEMA 



 
 

 

 

 

1.9 Os valores a investir serão os seguintes: alunos da UEMA R$ 
20,00 (vinte reais); alunos externos R$ 30,00 (trinta reais); professores da 
educação básica R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e professores do ensino 
superior R$ 40,00 (quarenta reais); 

1.10 Receberão Certificado de Apresentação do Banner somente os 
(as) autores (as) que estiverem presentes na apresentação do mesmo. 

 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS  

Os banners devem ser enviados para análise e aprovação do Comitê 
Científico, via e-mail: epcecen9@gmail.com, exclusivo para envio e dúvidas 
referentes aos banners. As apresentações dos banners serão presenciais e 
avaliadas por professores do IX EPCECEN - ENCONTRO PEDAGÓGICO DO 
CECEN e I SPGE - SEMINÁRIO DE POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO. 

2.1  BANNER 
2.1.1 Os banners devem ser elaborados de acordo com as nor-

mas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
que constam nos itens a seguir; 

2.1.2 Os banners inscritos terão 2h de apresentação, devendo o 
(a) autor (a) afixar seu trabalho em local a ser designado 
pela Coordenação Científica. Os banners deverão perma-
necer expostos após apresentação por igual período;  

2.1.3 A Comissão Organizadora não se responsabilizará pela co-
locação, retirada e/ou armazenamento dos banners; 

2.1.4 Os autores dos banners aprovados deverão trazer o mes-
mo pronto para a fixação no local de exposição. 
 

2.2 ESTRUTURA DO BANNER 

O conteúdo do banner deve expressar o desenvolvimento do estudo em 
questão, ou seja, evidenciar em sua estrutura: introdução, objetivos, metodolo-
gia, resultados, conclusão e referências;  

O banner deve conter a seguinte apresentação gráfica: 

ORIENTAÇÕES  

GERAIS 

Os títulos “INTRODUÇÃO”, “METODOLOGIA”, 
“RESULTADOS” e “CONCLUSÃO” deverão ser 
escritos em Arial, CAIXA ALTA, tamanho da fonte 
60.  

O corpo do texto deverá ser redigido de forma 
resumida, contendo apenas informações essen-
ciais e utilizando tamanho da fonte 32. As refe-



 
 

 

 

rências em Arial, tamanho da fonte 30. 

TÍTULO 
Centralizado, LETRAS MAIÚSCULAS, negrito, fon-
te Arial tamanho 60. 

AUTORES 
Nomes e sobrenomes, com as primeiras letras em 
maiúsculo, ambos separados por ponto e vírgula, 
com chamada numérica de identificação. 

ORGANIZAÇÃO DO 
TEXTO 

Corpo do texto em duas colunas. 

INTRODUÇÃO 
Demonstrar a importância/relevância do trabalho. 
Contextualizar a situação problema, o ambiente e a 
fundamentação teórica.  

METODOLOGIA 

Apresentar os procedimentos utilizados na execu-
ção da pesquisa, entre os quais: delineamento do 
estudo, amostra, coleta de dados, bem como análi-
se dos mesmos. 

RESULTADOS  

(FIGURA, TABELA OU 
QUADRO) 

As ilustrações (gráficos, gravuras, fotografias, ma-
pas, desenhos, tabelas, quadros, fórmulas, esque-
mas, modelos e outros) deverão ser identificadas na 
parte superior (NBR 6020). 

CONCLUSÃO 

Informar se os objetivos foram alcançados, tomando 
como referencial a discussão dos resultados. Res-
saltar os ganhos acadêmicos e o grau de alteração 
da situação problema. 

REFERÊNCIAS 

Relacionar todas as referências citadas nas demais 
partes do trabalho redigido, conforme as normas da 

ABNT. 

DIMENSÕES  

DO BANNER 

Largura 0.90m e altura 1.20m, com caneletas supe-
rior e inferior. 

 

3. SELEÇÃO DOS BANNERS 

 3.1 A avaliação dos banners submetidos, será realizado por profes-
sores convidados pela Comissão Científica. Será observado o enqua-
dramento às normas do Evento, tais como: clareza do tema, originalida-
de, contribuição significativa para a área e coerência entre o título e o 
desenvolvimento do trabalho; organização do trabalho; consistência na 
construção do desenvolvimento do trabalho; coerência entre o (s) objeti-



 
 

 

 

vo (s) e a conclusão do trabalho; procedimentos metodológicos; adequa-
ção à norma culta da Língua Portuguesa; referências segundo normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Obs.: Os trabalhos que não atenderem a estas especificações não 

serão aceitos.  

 3.2 É de inteira responsabilidade do (s) autor (es) os textos e infor-
mações prestadas nos banners enviados para apresentação no evento. 

 

4. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do edital dos banners 30.03.2016 

Inscrição dos banners 01 a 15.04.2016 

Inscrições de Monitoria 01 a 07.04.2016 

Avaliação dos banners pela Co-
missão Científica 

16 a 19.04.2016 

Divulgação dos banners aprova-
dos 

20.04.2016 

Envio das cartas de aceite 22.04.2016 

Data do evento 27 a 29.04.2016 

Local 

Auditório do CECEN  

Cidade Universitária Paulo VI 

São Luís – MA 

E-mail de contato epcecen9@gmail.com 

 

 

 


