
II SIMPÓSIO TEMÁTICO DE ESTÁGIOS  

 

O ESTÁGIO NA INTERSECÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO E A 

ATUAÇÃO DOCENTE 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

O simpósio oferecerá espaço para apresentação de trabalhos (comunicação oral) que 

estejam articulados com a discussão da temática em questão. Todos os trabalhos serão 

submetidos a uma Comissão Científica, que avaliará a proposta de acordo com os 

seguintes critérios: relevância e pertinência da discussão sobre o tema, consistência 

teórica, relação com a pesquisa na área, coerência da argumentação, originalidade e 

apresentação formal.  

 

 

COMUNICAÇÃO ORAL: Trabalho escrito em forma de artigo científico, que 

apresentem conclusões finais ou parciais de pesquisas ou experiências educativas, 

monografias, ensaios, estudos e relatórios relacionadas com o estágio nas licenciaturas, 

contemplando justificativa, objetivos, metodologia, discussão teórica e resultados. O 

texto completo deverá estar acompanhado de resumo simples (200 a 350 palavras), ter 

no mínimo 10 e no máximo 15 laudas (incluindo referências, figuras e gráficos). 

 

 

NORMAS DE FORMATAÇÃO 

 

Papel: A4 

Margens: superior e esquerda 3,0; inferior e direita 2,0 

Fonte:Times New Roman 

Tamanho: 12 para o texto integral e 10 para o resumo simples 

Espaçamento entre parágrafos: nenhum; 

Espaço: 1,5 para o texto integral (artigo) e 1,0 para o resumo simples 

Título centralizado, letra maiúscula e em negrito(máximo 15 palavras) 

Autores abaixo do título, à direita. 

Instituição e endereço eletrônico em nota de rodapé.  

Introdução, desenvolvimento e considerações do texto com alinhamento justificado; 

Páginas numeradas a partir da segunda (no alto, à direita);  

Referências bibliográficas e citações de acordo com as normas da ABNT. 

 

 

Todo o conteúdo é de responsabilidade dos autores. Todos os autores deverão estar 

inscritos para apresentar o trabalho e terem direito à certificação e ao material do 

evento. Cada trabalho poderá ter, no máximo, três autores. 

 

Os trabalhos deverão passar por revisão ortográfica e gramatical antes do envio.  
 



AGENDA: 

10/05/2016 – Início das inscrições. 

As inscrições deverão ser feitas por meio do preenchimento de formulário e 

comprovação de pagamento de inscrição enviados para: 

iisimposiodeestagio.fe.ufg@gmail.com   

Dados bancários:  

Banco do Brasil 

Agência 1269-6 

Conta corrente 12082-0 

CEPED – Centro de Estudos e Pesquisas em Didática 

  

VALORES: 30 reais para professores universitários; 15 reais para estudantes de 

graduação e pós-graduação. Professores da escola básica isentos. 

30/05/2016 – Prazo final para envio de trabalhos para e-mail: 

iisimposiodeestagio.fe.ufg@gmail.com 

 10/06/2016 – Divulgação da lista de trabalhos aprovados  
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