UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS DE MIRACEMA
GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO, CULTURA E MUNDO RURAL
EDITAL Nº 001/2014
V SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO,
CULTURA E MUNDO RURAL – EDURURAL
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Comissão Organizadora do V
Seminário do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Mundo Rural (EduRural), torna pública a
chamada pública para inscrições de trabalhos científico-acadêmicos a serem apresentados no
evento que ocorre no período de 25 a 27 de junho de 2014.
1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 O V Seminário do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Mundo Rural (EduRural) é um
evento de natureza acadêmico-científico-cultural, voltado para acadêmicos, trabalhadores rurais,
movimentos sociais, profissionais e pesquisadores da educação escolar e não escolar, com a
finalidade de promover estudos e debates sobre temas da área e de socializar trabalhos de pesquisa
concluídos e ou em andamento.
1.2 O Seminário tem como temática central “Pesquisa em Educação: Diálogos Interdisciplinares
na Trajetória Histórica da Pedagogia e da Geografia”, e será organizado em conferências,
mesas-redondas, comunicações e relatos de experiência.
1.3 Entende-se por comunicação, o espaço destinado à apresentação de resultados de pesquisas
concluídas e ou em andamento.
1.4 Entende-se por relatos de experiência o espaço destinado a relatos de estudos ou atividades
técnico-profissionais de cunho didático-pedagógico (os estágios supervisionados, por exemplo)
visando interação entre conhecimento e experiência.
1.5 Entende-se por mesa-redonda o debate aprofundado acerca de um único tema de grande
interesse definido pelos participantes e tratado com debatedores conhecedores dessa temática.
1.6 A apresentação das comunicações e relatos de experiência poderão ocorrer no dia 26 de junho
de 2014, das 13h30 às 18h e serão agrupadas por eixo temático, após a seleção dos trabalhos
inscritos e aprovados. Os (as) candidatos (as) com trabalhos selecionados (as) terão 15 minutos para
a apresentação e 5 minutos para esclarecimentos e ou considerações. As mesas-redondas
acontecerão nos dias 26 e 27 nos períodos matutino, vespertino e noturno.

2. DAS INSCRIÇÕES E DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
2.1 As inscrições para a participação no evento poderão ser feitas no período de 21 de maio a 20 de
junho de 2014 por meio do envio da ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I deste
edital) para o e-mail grupoedurural@uft.edu.br.

2.2 A inscrição é individual e tem valor único: 20,00 (vinte reais). A taxa de inscrição deve ser paga
exclusivamente no banco: Agência BB nº 0862-1, Conta Corrente nº 19.435-2 em nome de Antonio
M. Oliveira-Edurural. A inscrição poderá ser realizada ainda na abertura do evento, dia 25 de junho
de 2014 (à tarde) e cujo valor é 40,00 (quarenta reais). Na abertura do evento, cada participante
deve confirmar sua inscrição apresentando o comprovante de pagamento. A inscrição e participação
geram direito a certificado de 30 horas e ao CD com os anais do evento.
2.3 As inscrições para apresentação de trabalhos deverão ser feitas exclusivamente por meio do
envio da ficha de inscrição devidamente preenchida (conforme Anexo I) e o respectivo trabalho
para o e-mail grupoedurural@uft.edu.br até dia 18 de junho de 2014.
2.4 O trabalho deve ser enviado na forma de Resumo Expandido, conforme constante nas Normas
para publicação de trabalhos (Anexo II).
2.5 Os anais com os trabalhos aprovados serão publicados em CD com ISBN.
2.6. Cada inscrito/a no evento poderá apresentar até 02 (dois) trabalhos como autor/a principal e
quantos quiser como coautor/a.
2.7 Somente serão publicados os resumos que forem aprovados pela Comissão Científica do evento.
Os conceitos, opiniões e conclusões emitidas são de responsabilidade dos autores.
2.8 A Comissão Organizadora irá publicar no site da UFT, até o dia 20 de junho de 2010, a relação
dos trabalhos aprovados e o cronograma das apresentações dos mesmos.
2.9 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela Comissão
Organizadora e Coordenação do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Mundo Rural.
Miracema do Tocantins/TO, 21 de maio de 2014

PROF. ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Coordenador do Evento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS DE MIRACEMA
GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO, CULTURA E MUNDO RURAL
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Com apresentação de Trabalho ( ) Sem apresentação de trabalho ( )
NATUREZA DO TRABALHO:

( ) Comunicação

( ) Relato de Experiência

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PARTICIPANTE
NOME:
Endereço/cidade:
Email:
Instituição onde trabalha/estuda:
Título do trabalho a ser apresentado:

OBSERVAÇÕES:


Se você pretende participar do evento apresentando trabalho envie juntamente com esta
ficha de inscrição, para o email (grupoedurural@uft.edu.br), o Resumo Expandido do seu
trabalho, conforme a natureza do trabalho, de acordo com as orientações constantes nos
Anexos II.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS DE MIRACEMA
GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO, CULTURA E MUNDO RURAL
ANEXO II – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS
RESUMO EXPANDIDO
O resumo expandido dos trabalhos deverá ter os seguintes itens:
Título; Autor(es), Endereço do(s) Autor(es), Resumo (no mínimo 150 e no máximo 250 palavras),
Palavras-Chave, Introdução, Material e Métodos ou Metodologia, Resultados e Discussão,
Referências Bibliográficas e Agradecimentos. Se necessário poderá conter tabelas, fotos e figuras.
O trabalho (resumo expandido) deverá ser redigido em português, devendo ter o mínimo de
05 e o máximo de 20 páginas.
Os textos devem ser digitados em formato Word em fonte Times New Roman, tamanho da
fonte 12, tamanho do papel A4, espaçamento 1,5 entre linhas, e margens (superior, inferior,
esquerda e direita) de 2,5 cm. O texto deverá ser digitado em modo “justificado”. Tabelas podem ser
elaboradas em espaço simples.
O título deve ser redigido em tamanho da fonte 14, negrito, maiúsculo e centralizado.
Autores em tamanho da fonte 12, negrito, separados por ponto-e-vírgula (;), independente do
número de autores. Endereços em tamanho da fonte 12, separados por ponto-e-vírgula com ponto
final, após o último e, sobrescritos correspondentes aos autores antes do endereço/e-mail. Não
colocar notas de rodapé no texto.
As

palavras

RESUMO,

INTRODUÇÃO,

MATERIAL

E

MÉTODOS

ou

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO, REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA E
AGRADECIMENTOS devem ser escritas em maiúsculo e negrito, tamanho da fonte 12. As
palavras-chave devem ser no mínimo três e aparecer logo após o texto do resumo.
Na organização do texto e das referências seguir as regras da ABNT mais atualizadas.

