Normas
ATENÇÃO: SOMENTE APÓS CONFIRMAR SUA INSCRIÇÃO FAÇA A SUBMISSÃO
DO SEU TRABALHO CONFORME AS NORMAS.
MODALIDADE DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
INSCRIÇÕES DE TRABALHO – COMUNICAÇÃO ORAL: os trabalhos científicos nesta
categoria deverão conter entre 08 e 15 páginas. Considera-se as normas da ABNT e orientações
no formato do Templete que devem ser textos completos inéditos de pesquisa científica
(teórica ou teórico-empírica), com resultados de pesquisas concluídas ou em andamento. O
texto aprovado será apresentado no formato comunicação oral, única forma de trabalho neste
SemiEdu 2020, dentro do Grupo de Trabalho temático (GT) em que foi inscrito, em salas
virtuais e horários a serem definidos e informados neste site.
Templete da Comunicação
INFORMAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO – Após a aprovação do texto, o autor deverá
acessar a confirmação de sua apresentação onde será definido o dia e horário de sua sessão e
organizar a apresentação no formato sugerido (template da apresentação) a ser enviado à
coordenação do GT conforme orientações. O tempo de duração para as apresentações será de
até 10 minutos por trabalho. Um dos autores deve permanecer online durante sua sessão
(duração de 1h) que se organiza com 4 apresentações seguidas e ao final com o debate com os
autores mediado pela coordenação, com o tempo máximo de 20 minutos.
Templete da Apresentação

REGRAS GERAIS DE SUBMISSÃO
⎯ Para o SemiEdu 2020 serão aceitas as submissões somente no formato de
Comunicação Oral.
⎯ As propostas poderão ser apresentadas em português ou em espanhol.
⎯ As propostas de textos podem ter autor, coautor e orientador.
⎯ Cada autor poderá submeter apenas um trabalho como autor principal e apenas um
como coautor.
⎯ Cada trabalho poderá ter no máximo um autor principal e até dois coautores sendo
que um deles poderá ser o orientador.
⎯ Cada orientador poderá participar como coautor de até seis trabalhos.
⎯ O trabalho deverá ser apresentado por um dos autores ou coautores.
⎯ Somente serão certificados os autores de trabalhos que forem apresentados e que o
apresentador permanecer na sala online durante a sua sessão de apresentação
prevista na programação do GT.
⎯ A título de segurança, considerando que o sinal da internet oscila muito e
também que algumas pessoas não dominam a apresentação remota nas
normas do evento, os autores deverão encaminhar para a coordenação do GT
o documento de apresentação antecipadamente, após a aprovação do trabalho
conforme orientações que receberá via e-mail da coordenação do GT:

o

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Arquivo de Power point da apresentação do trabalho, conforme
template, a fim de que a monitoria do GT o insira e o maneje durante a
apresentação;
o A título de segurança em termos da instabilidade de sinal da internet por
parte dos autores, a coordenação do GT solicitará um vídeo de até
10min. que será utilizado caso ocorra a queda da internet durante a
apresentação. Isso não significa que ainda seja necessário que um dos
autores esteja disponível para responder as questões ao final da sessão
de apresentação do seu trabalho.
o A ausência da apresentação e debate implicará em não recebimento do
certificado de apresentação.
Não serão aceitas alterações na programação dos GTs, caso haja choque de horários
de trabalhos aprovados em diferentes GTs.
Solicitamos atentar para o prazo de Submissão. A Coordenação do evento não se
responsabilizará por envios não realizados por problemas de conexão de última hora.
Somente serão aceitos para avaliação os trabalhos em que todos os autores estejam
inscritos no evento.
Somente serão avaliados os trabalhos aceitos que estiverem rigorosamente nas
normas do evento, inclusive no formato apresentado pelo template.
O SemiEdu 2020 certificará todos os participantes do Evento, constando as cargas
horárias abaixo:
Ouvinte: 20 horas (evento integral).
Apresentação de Trabalho: 1 hora.

