
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS PARA O 

VIII CONEPEC DA UFG – REGIONAL GOIÁS 

 

 

FINALIDADE DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

Os relatos de experiência são textos nos quais o(s) autor(es) 

descrevem uma experiência que traz contribuições relevantes para a sua área 

de atuação. Os relatos de experiências submetidos ao VIII CONEPEC da UFG 

– Regional Goiás devem trazer como temática o desenvolvimento ou os 

resultados de ações vinculadas aos grandes temas de ensino, pesquisa e 

extensão, seja na realidade escolar ou universitária, que podem gerar 
discussões que fomentem o desenvolvimento na formação do docente, 

discente e/ou profissional. 

O objetivo da submissão dos relatos de experiência, que serão 

apresentados e discutidos em eixos temáticos no âmbito do VIII CONEPEC, é 

que se possa discutir em rodas de diálogo novas temáticas, ou temas 

relevantes ao ensino, pesquisa e extensão, bem como inquietações e ou 
desafios a abordagens e procedimentos, veiculação de boas práticas entre 

outros vieses pertinentes ao diálogo e crescimento coletivo. 

 

POSSÍVEIS TEMAS A SEREM ABORDADOS NOS RELATOS DE 

EXPERIÊNCIAS 

 
Entendendo que o CONEPEC é um congresso que se propõe a divulgar 

processos e resultados de ações de ensino, pesquisa e extensão, também 

abrindo a possibilidade de diálogo entre universidade e comunidade, 

quaisquer relatos de experiência que se enquadrem nessas grandes áreas 

podem ser submetidos para a comissão de avaliação do CONEPEC – Regional 

Goiás.  

No âmbito do ensino, algumas sugestões de temas que podem ser 
vinculados aos relatos de experiência são os de práticas pedagógicas 

inovadoras aplicadas nas escolas ou nas universidades, avanços no ensino 

inclusivo, desafios e/ou boas práticas que relacionam com o ensino inclusivo, 

diversificado, multi e interdisciplinar, bem como avanços na formação integral 

do indivíduo (abordagem em sala ou em ações extraclasse e sensibilização 

para temas como: cidadania, ética, superação de diferenças e preconceitos, 
direitos humanos, entre outros). 

Com relação aos temas que tangenciam a pesquisa e extensão, 

sugere-se que os relatos de experiência possam trazer abordagens que 

priorizem a relação das escolas e universidades com a comunidade, bem 

como ações que se engajem em transformações de realidades sociais ou que 

discutam e proponham caminhos para a superação de questões socioculturais 

que se coloquem como desafios para a sociedade.  
 

PROPONENTES DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

Os relatos de experiência objetivam a troca de saberes entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade. Sendo assim, estão convidados a 

enviar seus relatos de experiências: a) professores das redes municipal, 

estadual e federal de educação, em todos os seus níveis de formação; b) 
discentes que queiram compartilhar seus processos de iniciação à docência, 

pesquisa e extensão, ou que tenham interesse em compartilhar práticas e 



resultados de ações propositivas em programas de monitoria, estágio, 

residência pedagógica, entre outros; c) técnicos administrativos e técnicos 

em educação que desenvolvam ações voltadas ao ensino, pesquisa e 

extensão cujos resultados ou ações possam ser compartilhados; d) lideranças 

comunitárias e de movimentos sociais, bem como sociedade civil que queiram 
compartilhar experiências e ações de transformação de realidades 

socioculturais e que busquem o intercâmbio com a comunidade acadêmica.  

  

SOBRE AS RODAS DE DIÁLOGO 

 

Os relatos de experiências selecionados pela comissão de avaliação 

serão agrupados em eixos temáticos e terão apresentação oral em rodas de 
diálogo que permitam o intercâmbio de ideias e a formação coletiva. As rodas 

de diálogo ocorrerão em turno(s) específico(s) do VIII CONEPEC da Regional 

Goiás, que serão divulgados junto à programação do evento e que 

dependerão do quantitativo de submissões aprovadas.  

 

NORMAS SUBMISSÃO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

Os relatos de experiências deverão ser submetidos no site do evento 

em campo específico.  

Os relatos de experiência deverão conter necessariamente o tema e o 

objeto da experiência relatada, os aspectos motivadores do trabalho no 

respectivo tema e/ou objeto, os procedimentos e/ou abordagens que foram 
(ou estão sendo) realizados, os resultados observados no decorrer da ação e 

as considerações e impressões que a experiência trouxe a quem a concebeu, 

desenvolveu e foi contemplado pela mesma.  

É necessário contextualizar a experiência em tempo, espaço e 

envolvidos, de modo que seja possível identificar as evidências de sua 

veracidade. 

O relato deve trazer considerações sobre a experiência sobre a qual se 
relata e se reflete que sejam significativas à temática e ao campo de estudo 

em questão, de modo que não se desenvolva um texto meramente descritivo. 

Ponderações e reflexões precisam ser estabelecidas e devem ser 

desenvolvidas com embasamento na experiência relatada ou em aparato 

teórico e metodológico que está direcionando a formulação de uma ação 

ainda não empreendida.  
Os relatos de experiência deverão ter no mínimo 3 (três) e no máximo 

5 (cinco) páginas, incluindo elementos pré-textuais e referências que 

eventualmente sejam citadas.  

Os textos devem ser escritos utilizando fonte Arial 12, com 

espaçamento simples entre linhas em página no formato A4, com margens 

superior, inferior, direita e esquerda de 2,5cm.  

É obrigatória a apresentação de: 
Título: apresentando claramente o tema e/ou objeto da experiência relatada. 

Autores: nome completo seguido de filiação.  

Palavras-chaves: (de 3 a 5) que possam indexar a proposta. 

Autores e obras referenciados nos relatos de experiências deverão seguir as 

normas de citação e referência da ABNT, sendo também listados ao final do 

relato em seção de Referências Bibliográficas.  
 

 



ORIENTAÇÕES FINAIS 

 

Fica a cargo da Comissão Organizadora do CONEPEC 2019 a aprovação 

do relato de experiência para apresentação oral nas rodas de diálogo 

temáticas do evento.  
O não atendimento a quaisquer pontos evidenciados nas normas de 

submissão dos relatos de experiências implicará na reprovação do material 

submetido ao evento.  

 
 

  



 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS COMPLETOS PARA O VIII 

CONEPEC DA UFG – REGIONAL GOIÁS 

O 8º Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG 

(CONEPEC) acolherá a participação de estudantes de graduação e 

pesquisadores (integrantes ou não do Programa Institucional de Iniciação 

Científica e Tecnológica da UFG) como autores de trabalhos a serem 

apresentados nas seguintes modalidades de inscrição:  

 Comunicação (apresentação oral); 

 Pôster; 

OBJETIVOS DA CHAMADA DE TRABALHOS 

 Promover a avaliação dos trabalhos finais vinculados a todas as 

modalidades do Programa Institucional de Iniciação Científica e em 

Desenvolvimento Tecnológico PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EM, PIBIC-EF, 

PIBITI, PIVIC e PIVITI, bem como de trabalhos vinculados a outras 

iniciativas de iniciação científica na UFG e de parceiros externos à 

universidade; 

 Divulgar os resultados das atividades de pesquisa vinculadas à 

iniciação científica e tecnológica desenvolvidas no período de janeiro 

de 2018 a maio de 2019; 

 Promover o intercâmbio entre os estudantes de graduação que 

participam de projetos de pesquisa e os demais pesquisadores. 

ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO ÀS APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS 

1. Os estudantes vinculados ao Programa Institucional de Iniciação 

Científica e Tecnológica da UFG devem, obrigatoriamente, participar 

com apresentação de seus trabalhos; 

1.1. Os estudantes vinculados ao Programa Institucional de Iniciação 

Científica e Tecnológica da UFG que tiverem seu relatório final 

do período 2017/2018 reprovado pelo Comitê Institucional de IC 

não estarão aptos a apresentar o respectivo trabalho no 

Congresso;  



2. Os estudantes vinculados ao CNPq-Balcão, FAPEG, demais bolsistas e 

com planos independentes podem participar com apresentação de seus 

trabalhos de iniciação científica ou tecnológica desenvolvidos na UFG;  

3. Os estudantes vinculados ao PIBIC ou ao PIBITI deverão realizar suas 

apresentações na modalidade comunicação (apresentação oral); 

4. Os estudantes vinculados a projetos de pesquisa que não participam 

dos programas supracitados poderão apresentar seus trabalhos nas 

modalidades pôster ou comunicação (apresentação oral).  

5. Apenas os trabalhos aprovados pela Comissão Avaliadora do VIII 

CONEPEC serão aceitos para publicação nos anais do evento; 

6. Cada autor poderá submeter até cinco trabalhos ao evento, seja na 

condição de autor ou de co-autor; 

7. Não serão aceitos trabalhos que possuam mais de 5 autores; 

SOBRE A AVALIAÇÃO E A SELEÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS 

Os resumos e os trabalhos completos serão submetidos a uma 

avaliação cega, a ser realizada por no mínimo dois pareceristas da Comissão 

Técnico-Científica do VIII CONEPEC. 

A Comissão Técnico-Científica, com base nos pareceres dos 

avaliadores, poderá tomar as seguintes deliberações acerca das submissões: 

 Reprovar o trabalho sem observações, nos casos de plágio e/ou auto-

plágio de qualquer documento já publicado mediante relatório do 

software CopySpider. A taxa de similaridade não poderá ser maior 

que 3%. Caso isso seja constatado, o trabalho será RECUSADO 

SUMARIAMENTE; 

 Reprovar o trabalho quando apresentar qualidade técnica insuficiente 

no que concerne à consistência da redação científica, à metodologia 

e/ou aos resultados apresentados; 

 Aprovar o trabalho mediante a realização de correções ou alterações 

solicitadas nos pareceres dos editores e revisores. Neste caso, os 

autores serão comunicados previamente e terão a oportunidade de 

realizar os ajustes aplicáveis com vistas a uma nova rodada de 

avaliação por parte da Comissão Técnico-Científica; 



 Aprovar o trabalho. 

Após a submissão trabalho, não será aceita a troca, a retirada ou a 

inclusão de autores.  

As informações apresentadas no trabalho são de responsabilidade 

exclusiva de seus autores. 

NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

Espera-se, por parte dos autores, a submissão de resumos claros e 

objetivos, estruturados de acordo com as normas abaixo descritas. O resumo 

deverá ser submetido no ato da inscrição dos participantes vinculados a todas 

as modalidades de iniciação científica e tecnológica, os quais, mediante 

aprovação por parte da Comissão Técnico-Científica, poderão submeter o 

artigo completo que comporá os Anais do VIII CONEPEC – REGIONAL GOIÁS 

ou escolher apenas apresentar o resumo em forma de apresentação oral ou 

banner e receber o certificado de apresentação. Tanto as submissões na 

modalidade de comunicação (apresentação oral) como na modalidade de 

pôster deverão ser realizadas, na primeira etapa, por meio do envio de 

resumos. 

Figura 1- Fluxograma de submissão 
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O resumo deverá conter: 

Título: Escrever o título com letras MAIÚSCULAS, em negrito, logo 

abaixo do limite superior da página e centralizado. 

Autores: Deverão ser apresentados abaixo do título do resumo, 

informando os nomes completos dos autores a iniciar pelo último sobrenome, 

com letras maiúsculas, em negrito, finalizando no primeiro nome (sempre 

completos). O nome do primeiro autor deve aparecer inicialmente, seguido 

do nome dos coautores (colaboradores) e, por fim, do nome do orientador 

(sempre separadamente em relação aos nomes dos autores). Não colocar 

titulações e nenhum destaque aos nomes, os quais deverão ser separados 

por ponto e vírgula. 

Exemplo: TEIXEIRA, Gabriel; LÔBO, Ana Paula; SOUSA, Camila Garcia. 

Instituição: Deverá ser apresentada após o nome dos autores, 

informando o nome completo da Instituição, sigla, unidade acadêmica à qual 

o trabalho está relacionado, instituição financiadora (quando houver). Deverá 

ser informado, também, o endereço eletrônico do(s) autor(es)  

Exemplo: TEIXEIRA, Gabriel. Universidade Federal de Montreal (UFM), 

Faculdade de Nutrição. teixeira@yahoo.com 

Resumo: O resumo deverá ser escrito em língua portuguesa 

(português do Brasil) sob a forma de resumo simples (uma página) com no 

máximo 500 palavras. Os resumos deverão ser digitados com fonte Arial 12, 

espaço simples entre linhas, página formato A4, em área com margens de 

2,5cm (superior, inferior, esquerda e direita). O resumo deverá ter a seguinte 

sequência estrutural: a) Justificativa b) Objetivos c) Metodologia d) 

Resultados e) Conclusão que atendam ao(s) objetivo(s) do trabalho 

Palavras-chave: Indicar no máximo quatro palavras-chave ao final do 

resumo 

 Os resumos devem ser revisados previamente pelos respectivos 

orientadores; 



 Os resumos devem ser enviados em dois arquivos PDF: um deles 

com as informações do(s) autor(es) e outro anônimo, de modo a 

assegurar a avaliação cega por parte da Comissão Técnico-Científica; 

 Os arquivos devem ser enviados em formato PDF, sem proteção de 

senha, de modo a garantir sua visualização por parte da Comissão 

Técnico-Científica e a sua inclusão nos Anais, caso aprovado;  

 Não serão aceitos para publicação nos Anais do VIII CONEPECE – 

REGIONAL GOIÁS os resumos que estiverem em desacordo com 

estas normas. 

 



NORMAS PARA ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS: 

1. Forma de apresentação: artigo científico contendo, nesta ordem, título, 

nome(s) completo(s) do(s) autor(es) (sem abreviações), e-mail do(s) 

autor(es) correspondente(s), instituição de origem, cidade e país; 

2. O trabalho completo deve conter: resumo em língua portuguesa, 

palavras-chave (em ordem alfabética), título em língua estrangeira, 

resumo em língua estrangeira (abstract), três palavras-chave em 

língua estrangeira (keywords). O resumo deve ter o máximo de 500 

palavras (ver normas para resumos supracitadas); 

3. O trabalho completo deve apresentar (com no mínimo 7 páginas e no 

máximo 10 páginas) as seguintes seções: introdução (os objetivos 

devem estar inseridos no final da introdução), material e métodos, 

resultados e discussão, conclusão (se for o caso), agradecimentos (se 

houver) e referências; 

4. A formatação seguirá os seguintes parâmetros: corpo do texto 

justificado, espaçamento simples, margem superior e esquerda de 3 

cm, margem inferior e direita de 2 cm, escrito em no mínimo 7 páginas 

e com limite máximo de 10, em papel tamanho A4, com fonte Arial 

tamanho 12. As páginas não devem ser numeradas; 

5. A inserção de Tabelas e Figuras deverá ser feita imediatamente após a 

chamada no texto. As figuras deverão ser apresentadas em formato 

jpg e enviadas em arquivos separados, com resolução mínima de 300 

dpi. Orientamos que o trabalho tenha preferencialmente tamanho 

máximo de 1.000Kb. Deverão ser informadas as fontes de todas as 

figuras e tabelas apresentadas; 

6. Os trabalhos enviados ao evento devem seguir os critérios 

estabelecidos pela ABNT. Abaixo, seguem normas para as quais 

chamamos atenção: 

6.1Citações bibliográficas curtas (até 3 linhas) deverão estar inseridas 

no texto. Citações longas (mais de 3 linhas) deverão constituir 

parágrafo independente, digitadas em espaço 1,0 (simples), ou 

letras menores, recuadas da margem esquerda (4 cm). 



6.2As citações deverão ser seguidas do sobrenome do autor e ano da 

publicação (e página, se for o caso), entre parênteses: Ex: (LIMA, 

2007, p. 177). 

6.3As notas de rodapé estarão restritas a observações pessoais, no 

sentido de prestar esclarecimentos sobre informações que não 

estejam no corpo do texto, e deverão ser numeradas 

seqüencialmente. 

6.4As referências bibliográficas deverão aparecer no final do texto, em 

ordem alfabética de sobrenome do autor, da seguinte forma: 

6.5Para livro: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título (em itálico). 

Edição. Local: editora, data. 

6.6Para artigos: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do artigo. 

Título do periódico (em itálico). Local, volume, número, página 

inicial e página final do artigo, mês e ano. 

6.7Para artigos de congresso: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título 

do artigo. In: NOME DO CONGRESSO , número do congresso, ano, 

local. Título da publicação (em itálico). Local, editora, data, página 

inicial e página final do artigo. 

7. As situações não previstas nestas normas deverão ser esclarecidas de 

acordo com o que determinam as normas da ABNT; 

8. Serão aceitos trabalhos completos nos idiomas: português, espanhol e 

inglês. 

9. Os trabalhos completos que estiverem em desacordo com as presentes 

normas de formatação serão recusados sumariamente; 

10.Trabalhos resultantes de pesquisa com pessoas ou animais devem 

informar o parecer do comitê de ética e número de registro. (esta 

informação pode ser enviada anexa ao trabalho ou ao final do mesmo, 

não sendo contabilizada para efeito de número máximo de páginas); 

11.Orientações gerais para o desenvolvimento do texto: 

11.1. Trabalhos científicos devem ser escritos de forma impessoal; 

11.2. Referências apresentadas no texto devem constar na lista final 

de referências bibliográficas e vice-versa; 

11.3. Não serão aceitos artigos de opinião; 



11.4. Cópia literal ou aproveitamento de texto de terceiros é 

considerado plágio. Quando esta cópia ocorre de um outro 

trabalho do próprio autor esta prática é considerada autoplágio. 

EVITAR QUALQUER FORMA DE PLÁGIO. 

 

SOBRE A APRESENTAÇÃO NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO 

(APRESENTAÇÃO ORAL) 

1. As sessões de comunicação serão organizadas de acordo com áreas 

afins, coordenadas por membros da Comissão Técnico-Científica; 

2. Serão disponibilizados computador e projetor multimídia; 

3. Todos os estudantes vinculados ao Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFG deverão estar acompanhados pelos respectivos 

orientadores. Na ausência do orientador, será aceita a presença de um 

pesquisador designado pelo orientador; 

4. O estudante em estágio curricular fora de Goiás, à época do evento, 

deverá justificar sua ausência por escrito, com anuência do orientador, 

e encaminha-la à Coordenação do Programa, através do e-mail 

viiiconepec@gmail.com; 

5. O título da apresentação deverá ser o mesmo utilizado no resumo e no 

trabalho completo previamente enviados. Após o título deverão ser 

informados, nesta ordem, o nome do(s) autor(es) e a respectiva 

unidade acadêmica; 

6. O conteúdo da apresentação deverá estar de acordo com o trabalho 

completo previamente aprovado pela Comissão Técnico-Científica; 

7. O formato do arquivo para a apresentação em slides deverá, 

obrigatoriamente, ser PDF. Outros formatos não serão aceitos; 

8. O tempo para a apresentação é de 10 minutos, seguido de cinco (05) 

minutos reservados para debates. 

 

 

 



NORMAS PARA ENVIO DA MODALIDADE PÔSTER 

1. Forma de apresentação: pôster contendo, na parte superior e nesta 

ordem, Título, nome(s) completo(s) do(s) autor(es) (sem 

abreviações), e-mail do autor correspondente incluindo instituição de 

origem, cidade e país; 

2. Os pôsteres deverão ter as dimensões de 90 centímetros de largura 

por 1,20 metro de altura, com bastões superior e inferior de 

sustentação (madeira ou plástico com espessura de 1,50cm). Deverá 

conter o logotipo da UFG próximo ao título; 

3. O título deve estar escrito com letras MAIÚSCULAS, com o tamanho de 

fonte indicado no template, garantindo sua legibilidade a uma distância 

de três metros; 

4. Os arquivos eletrônicos dos pôsteres deverão ser encaminhados 

previamente, de acordo com o cronograma de submissão de trabalhos 

completos acima apresentado (de 12/02/19 a 10/04/19); 

5. Os pôsteres considerados aprovados pela Comissão Técnico-Científica 

deverão ser trazidos impressos no formato supracitado na ocasião do 

evento por conta do(s) autor(es); 

6. A UFG não se responsabilizará pela confecção dos pôsteres, devendo 

isto ser de responsabilidade do(s) autor(es). 

7. O(s) autor(es) deverá(ão), obrigatoriamente, estar à disposição para 

esclarecimentos ao público, na condição de apresentador, durante o 

período completo da sessão reservada à apresentação dos pôsteres. A 

montagem dos pôsteres deverá ocorrer 15 minutos antes do início da 

sessão e eles deverão permanecer expostos durante todo o período 

especificado na programação do evento;  

8. Todos os pôsteres serão visitados por, no mínimo, um avaliador da 

Comissão Técnico-Científica;  

9. Para o(s) autor(es) que comparecerem ao evento na condição de 

apresentador(es), o certificado de apresentação será enviado via e-

mail. Para tanto, é fundamental que o e-mail cadastrado esteja 

correto. 

  



NORMAS PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA PARA O VIII CONEPEC DA 

UFG – REGIONAL GOIÁS 

 

Normas para exposição fotográfica 

I. Objetivo  

A exposição fotográfica do CONEPEC tem por objetivo valorizar as produções 

fotográficas que abordem questões socioculturais, econômicas, políticas 

contemporâneas sobre pessoas, grupos sociais, eventos, processos históricos 

locais, regionais, nacionais e internacionais. 

 

II. Critérios de seleção 

Os registros fotográficos serão selecionados a partir dos seguintes 

parâmetros: 

- Justificativa escrita (uma página no máximo) 

- Pertinência do ensaio fotográfico 

- Linguagem na qual são retratadas as questões culturais 

- Qualidades heurísticas e estéticas do ensaio fotográfico 

 

III. Sobre a inscrição 

 A inscrição só será considerada efetivada se cumpridos seguintes 

procedimentos: 

- Inscrição no site do CONEPEC 

- O trabalho deverá ter autoria e no máximo um coautor que podem ou não 

ser ligados as instituições de ensino superior 

- Os ensaios fotográficos poderão ter de 3 à 5 fotografias  mais a justificativa 

escrita e deverão ter sido produzidas nos últimos 04 anos (a contar da data 

do CONEPEC 2019) 

- A justificativa terá no máximo de 400 palavras e deverá abordar os objetivos 

da exposição e se está vinculada a projetos de ensino, pesquisa e extensão 

- Os arquivos do ensaio fotográfico, não deve exceder a 100MB e deve ser 

enviado para o endereço eletrônico: viiiconepec@gmail.com. Devem ser 

enviadas as fotos, como também um arquivo em word contendo: título (fonte 

calibri 24 negrito, sem itálico, centralizado); nome do autor e filiação 

institucional se for o caso (fonte calibri 18, sem itálico, abaixo do título, 

centralizado); texto d apresentação (fonte 18, sem itálico);  



- Os ensaios fotográficos deverão ser encaminhados previamente de 

12/02/19 a 10/04/19; 

 

 

IV. Sobre os trabalhos selecionados e a exposição 

-Os ensaios fotográficos selecionados pela comissão organizadora deverão 

ser entregues a comissão organizadora no dia anterior ao início do evento, 

na secretária acadêmica da UFG/Regional Goiás, Avenida Areiao, s/n.  

- Entregar em envelope os itens: as fotos reveladas no formato da foto: 30cm 

x 40 cm; enumerar no verso das fotos a sequência da montagem; fazer a 

legenda, se for o caso (alinhada à esquerda na margem inferior, a 1,5cm 

abaixo da foto: fonte calibri 12, sem itálico);   

 


