NORMAS TRABALHOS CIENTÍFICOS

1.
DO ENVIO DOS RESUMOS PARA APRECIAÇÃO DA COMISSÃO
ORGANIZADORA
Os resumos deverão ser enviados em duas formas: Resumo Simples
(contendo entre 300 e 400 palavras) ou Resumo Expandido (contendo entre
600 e 1000 palavras) devendo contemplar aos seguintes itens:
TÍTULO – título do trabalho centralizado e em CAIXA ALTA, com no máximo 20
palavras.
AUTOR(ES) – nome completo do autor (ou autores) e quando coletivo, no
máximo 06 autores, incluindo o(a) relator(a) e o(a) orientador(a).
QUALIFICAÇÃO

ACADÊMICA

DO(S)

AUTOR(ES)

–

indicar

o

Curso/Graduação e Instituição do(s) autor(es), bem como a titulação em nota
de rodapé.
INTRODUÇÃO – descrever a relevância do tema da pesquisa e o problema
investigado.
OBJETIVO – indicar o objetivo geral da pesquisa
METODOLOGIA – descrever os métodos e materiais utilizados, amostra, local
da pesquisa e aspectos ético-legais.
RESULTADOS – descrever os resultados da pesquisa, sem apresentar figuras,
gráficos ou tabelas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS – indicar as principais conclusões da pesquisa.
REFERÊNCIAS - Somente para resumo expandido, não entra na contagem
das palavras ( contendo entre 600 e 1000 palavras).

Observações Importantes:
1 – Não submeter projetos e/ou pesquisa em andamento, mas apenas
concluídas;

2 – Mencionar o Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
(CAAE) e Número de Protocolo da aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, caso a pesquisa envolva seres humanos e não conste de estudo em
banco de dados de conhecimento público;
3 – Apenas os trabalhos enviados na forma de Resumo Expandido concorrerão
a Menção Honrosa;
4 – Os membros da Comissão Científica ou pessoas diretamente ligadas à
Organização do evento não poderão concorrer a Menção Honrosa.
5 – O(S) trabalho(s) inscrito(s) deve(m) contemplar pelo menos um dos eixos
expostos no item 2 deste documento.
6- A data e horários das apresentações dos trabalhos serão divulgados no site
do evento e e-mail do(a) relator(a).

2.
DOS EIXOS TEMÁTICOS
O Congresso contará com 20 (vinte) Eixos Temáticos, contemplando as mais
diversas áreas, setores e profissionais envolvidos na inclusão de estudantes
com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, os quais:
1 - Desenho Universal, Acessibilidade e Tecnologia Assistiva
2 - Altas Habilidades/Superdotação
3 - Transtorno do Espectro do Autismo – TEA
4 - Outros Transtornos globais do desenvolvimento
5 - Deficiência Auditiva/Surdez e Deficiência Visual
6 - Deficiência Intelectual
7 - Múltiplas deficiências
8 - EAD na Educação Especial
9 - O trabalho Multiprofissional e interdisciplinar nos mais diversos aspectos da
saúde, educação, social e direitos da pessoa com deficiência em âmbito
escolar/educacional
10 - Família de sujeitos públicos-alvo da educação especial e aspectos sociais
das deficiências

11 - Formação de professores e mediadores/cuidadores em Educação Especial
e na perspectiva da Inclusão
12 - Processo ensino-aprendizagem de alunos público alvo da educação
especial
13 - Políticas educacionais para pessoas em situação de deficiência
14 - Políticas educacionais para pessoas em situação de vulnerabilidade
15 - Práticas de inclusão escolar da educação básica ao ensino superior
16 - Prevenção e intervenção: fatores de risco e proteção no desenvolvimento
de pessoas público alvo da educação especial
17 - Procedimentos de ensino: acomodações/adequações curriculares
18 - Serviços de apoio à escolarização inclusiva
19 - Sexualidade e afetividade de pessoas público alvo da educação especial
20 - Tecnologia assistiva e Comunicação aumentativa, alternativa e substitutiva

3.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos serão apresentados exclusivamente em forma de

Comunicação Coordenada (apresentação oral), tendo no máximo 10 (dez)
minutos de apresentação. Assim, deverão ser apresentados em powerpoint,
com a produção de responsabilidade dos autores e seguindo a ordem de
organização conforme os critérios demonstrados no item anterior e incluir
algumas Referências utilizadas.

4.

DO CRONOGRAMA

O cronograma de envio, apreciação e revelação de resultados dos
trabalhos, seguirá a seguirá à seguinte programação:
ORDEM
CRITÉRIO
01
Inscrição dos Trabalhos
02

Avaliação dos Trabalhos

03

Divulgação dos resultados da apreciação
dos trabalhos pela Comissão Científica do
evento
Divulgação do local e horário de
apresentação dos trabalhos

04

5.

PERÍODO
15/10/2018 30/11/2018
01/10/2018 06/12/2018
06/12/2018 10/12/2018
10/12/2018 13/12/2018

DA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
A inscrição dos trabalhos deverá ser feita mediante o envio do(s)

Resumo(s) do(s) Trabalho(s), no período determinado no cronograma, pelo site
do evento, o qual: https://cceei.isentidos.com.br
Ressalta-se que em caso de produção coletiva, pelo menos 2 (dois)
autores do trabalho deverão estar inscritos no Evento, dos quais um(a)
deles(as) deverá ser o(a) relator(a), devendo efetuar o pagamento da taxa de
Inscrição até o dia 01 de dezembro do corrente ano.
Outrossim, o(a) autor(a)

que realizar a inscrição do(s) trabalho(s)

científico(s), será, obrigatoriamente, o(a) relator(a) do(s) mesmo(s) no dia do
evento e em caso de ausência, outro autor(a) deverá ser indicado para a
apresentação, por meio de documento constando o(s) motivo(s) da ausência.

6.
COMISSÃO CIENTÍFICA
A Comissão Científica é formada por profissionais de diversas áreas, que
estudam e/ou trabalham no âmbito da inclusão da pessoa com deficiência e/ou
com necessidades educacionais:
•

Profa. Dra. Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha (Presidente da
Comissão Científica)

•

Profa. Dra. Franc-Lane Sousa Carvalho do Nascimento (Vice-presidente
da Comissão Científica)

•

Prof. Dr. Janderson Castro dos Santos (Secretário da Comissão
Científica)

•

Enf. Esp. Marcus Vinicius da Rocha Santos da Silva (Secretário da
Comissão Científica)

