CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Encontram-se disponíveis as informações para envio e apresentação de trabalhos científicos
nas diversas modalidades: Artigos, Temas Livres, Revisão de Literatura, Projetos de Pesquisa,
Resultados de Pesquisa Científica, para serem apresentados no V Congresso Mundial sobre
Educação Global, Desenvolvimento Humano e Gestão da Inovação.
MODALIDADE: Pôster (PO) e Comunicação Oral (CO).
Os trabalhos deverão estar inclusos em um dos Grupos Temáticos (GT) da Instituição
realizadora do evento, Faculdades Integradas do Brasil Unifuturo (Brasil) e da conveniada
do Programa Educação sem Fronteiras (PEsF), Florida Christian University (EUA),
quais sejam:
GT01–Sujeito, Formação e Aprendizagem;
GT02–Políticas Públicas de Educação;
GT03–Educação, Desenvolvimento e Tecnologias;
GT04–Ciências da Educação, História e Políticas;
GT05–Formação de Professores, Currículo e Práticas Pedagógicas;
GT06 –Administração Estratégica-;
GT07– Marketing-Comportamento do Consumidor;
GT08–Sustentabilidade nas Organizações;
GT09–Gestão da Informação e do Conhecimento e Inovação;
GT10–Processos Decisórios;
GT11–Métodos Epidemiológicos aplicados a Sistemas e Serviços de Saúde;
GT12–Saúde Ambiental;
GT13–Política, Ciências Sociais e Saúde;
GT14–Organização da atenção à saúde
GT15–Saúde do Trabalhador;
GT16–Instituições, gestão e subjetividade em saúde;
GT17–Serviço Social, Proteção Social e Território;
CT18–Serviço Social e Políticas Públicas.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS: Para a submissão dos trabalhos científicos é necessário
que o proponente esteja inscrito no Congresso.
DATA DE ENVIO DE TRABALHO: Impreterivelmente até meia-noite a de 10 de Abril de
2020, considerando a data de envio pela internet.
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, PUBLICAÇÃO DE ANAIS E EMISSÃO DE
CERTIFICADO: Para que o trabalho aceito possa ser apresentado, publicado nos ANAIS e
emitido certificado de apresentação, é obrigatório o pagamento da inscrição no Congresso.

IMPORTANTE: O ARQUIVO DO TRABALHO DEVE SER ANEXADO NO
FORMATO PDF. O autor poderá indicar a forma de apresentação pretendida, porém, à
comissão científica, reserva-se o direito de reclassificar a área temática e modalidade
selecionada do trabalho enviado.
GRUPO TEMÁTICO (GT): Cada proposta de trabalho deverá estar vinculada a apenas uma
das áreas de temáticas.
ARQUIVO DO TRABALHO: O arquivo deverá ser enviado, conforme normas
estabelecidas pela Comissão Científica do Congresso.
IMPORTANTE: Não serão aceitos trabalhos, sem o arquivo anexado.
DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: Os trabalhos deverão ser apresentados na
data, horário e local definidos e divulgados no site do evento.
MODIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES: Não será permitida a inserção de participantes
após a submissão de trabalhos, sejam eles autores e/ou coautores.
MODIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE TRABALHO: Não será permitida a troca de arquivo
após a submissão do trabalho.
Todos os trabalhos submetidos para o V INTEREDUCATION devem ser, cuidadosamente,
revisados antes da submissão. A Comissão Científica do Congresso ressalta que os trabalhos
recebidos fora do prazo determinado e/ou que não estejam dentro das normas especificadas,
não serão enviadas para avaliação, sendo, automaticamente, devolvidos ao remetente.
Cada pessoa poderá submeter, no máximo, 04 (quatro) Trabalhos Científicos, 02 (dois) como
autor e 02 (dois) como co-autor.
O número máximo de participantes, em cada Trabalho inscrito, será de 04 (quatro) pessoas;
Os Pôsteres e as Apresentações Orais terão posição definida pela Comissão Científica do
Congresso, com visita do Avaliador, em dia, hora e local previamente comunicado.

NORMAS PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
1.
Serão submetidos Resumo Expandido dos trabalhos, para apresentação em Pôster e
Artigos Completos, para apresentação em Comunicação Oral (Artigos, Temas Livres, Projetos
de Pesquisa, Resultados de Pesquisa Científica). Os trabalhos científicos deverão ser
enviados, via internet, através do email comissaocientifica@unifuturo.edu.br até dia
10.04.2020.

2. Todo Resumo Expandido deverá conter: Título do trabalho (o mesmo assinalado na
ficha de inscrição), Objetivos, Metodologia utilizada, Resultados obtidos ou esperados (se for
o caso), Considerações Finais/Recomendações e Referências (até 10 autores). Abrir somente
um espaço ou linhas entre cada um desses itens; O Resumo Expandido deverá ocupar de 3
(três) a 5 (cinco) laudas.
3. Todo Artigo Completo deverá conter: Título do trabalho (o mesmo assinalado na ficha
de inscrição), Objetivos, Metodologia utilizada, Resultados obtidos ou esperados (se for o
caso), Considerações Finais/Recomendações e Referências. Abrir somente um espaço ou
linhas entre cada um desses itens; Deverá ocupar de 6 (seis) a 8 (oito) laudas.
4. A formatação do Resumo Expandido e Artigo Completo seguem as seguintes normas:
Papel tamanho A4 (210 x 297 mm), no anverso das folhas (frente) e impresso na cor preta.
Fonte (Arial ou Times New Roman) tamanho 12 (doze) para o texto e 11 (onze) para as
citações com mais de 3 linhas, fora do texto, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes
das ilustrações e tabelas. As margens: superior e esquerda 3,0 cm; direita e inferior 2,0 cm. O
espaçamento entre linhas do texto é de 1,5 cm. Os termos em idiomas estrangeiros devem
constar em itálico. Utilizar aspas para as citações diretas dentro do texto até 3 linhas;
5.

As abreviações devem ser esclarecidas quando utilizadas pela primeira vez;

6. Somente serão apresentados e publicados os trabalhos dentro das normas estabelecidas e
selecionados pela Comissão Científica.
7. O (a) autor (a) receberá a resposta do aceite e aprovação do Trabalho Científico, através
do contato/endereço de email, o qual será informado no preenchimento do formulário de
inscrição do trabalho.
8. Todos os trabalhos aceitos serão publicados em CD de Anais do Congresso, exatamente
como foi inscrito.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PÔSTER
 O Pôster deve ser confeccionado apenas depois que o trabalho obtiver a resposta de
aceitação. Tamanho do pôster: Largura - 90 cm; Altura - de 90 cm até 1,20 m (no
máximo). O texto do pôster deve ser escrito em letra tipo Arial ou Times New Roman, e
legível a uma distância de, pelo menos, 1 metro.
 Local, dia e horário da apresentação: o (a) autor (a) responsável pela submissão será
informado por email. A data programada para apresentação do Pôster não poderá ser
alterado pelo autor.

 Pelo menos, um dos responsáveis (autor(a), ou co-autor(a)) pelo Trabalho Científico
deverá permanecer junto ao pôster, durante todo o tempo da Sessão, para responder
às questões dos interessados. As Sessões de Apresentação dos Pôsteres terão duração
de 01 (uma) hora.
 A apresentação do pôster deve conter: Título do Trabalho e Autores, Introdução,
Desenvolvimento, Considerações Finais e Referências (até 5 laudas);
 O material necessário à fixação do pôster nos painéis deverá ser providenciado pelo (s)
autores (as) do trabalho (utilizar material que não danifique o painel, a exemplo: fita
adesiva e de preferência gancho tipo clips).

NORMAS PARA A APRESENTAÇAO ORAL
 A apresentaçao oral deve ser elaborada no formato Power Point contendo: Título do
Trabalho e Autores, Objetivo, Metodologia utilizada, Resultados obtidos ou esperado (se
for o caso), Considerações Finais/Recomendações e Referências (até 5 laudas);
 O (A) responsável pela apresentação do Trabalho científico (autor (a) ou co-autor (a))
terá 10 minutos para expor o trabalho, seguido de 5 minutos para arguições diversas,
lembramos, ainda, que é proibido a apresentação de trabalhos por terceiros;
 Local, dia e horário da apresentação será informado ao (a) autor (a) responsável pela
submissão, através do email informado no ato da inscrição do trabalho;
 A data programada para apresentação oral não poderá ser alterado pelo autor (a) e/ou
apresentador (a).
Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão divulgados no site do
INTEREDUCATION a partir do dia 08 de Maio de 2020.

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Dados Pessoais
Nome:

( )autor ( )co-autor

Data de Nascimento:
Tel. residencial: (
CPF:

Masculino (
)

Tel. celular: (

) Feminino (

)

)

E-mail:

Instituição:
Modalidade do Trabalho Científico
( ) Pôster (PO)

( ) Comunicação Oral (CO)
Endereço para Contato

Endereço:
Cidade:

Estado:

CEP:

Forma de Pagamento da Inscrição – Site da UNIFUTURO
http://unifuturo.edu.br/portal/events/

Para se inscrever siga as instruções abaixo:
1. Realize a sua inscrição no site da UNIFUTURO;
2. Preencha este Formulário de Submissão de Trabalho Científico;
3. Envie este Formulário de Inscrição, o trabalho científico, juntamente com o comprovante
de pagamento do Ingresso, para o e-mail: comissaocientifica@unifuturo.edu.br

