5º Fórum Sesc de Educação
Educação Contemporânea: A Singularidade do Desenvolvimento Integral
REGULAMENTO

APRESENTAÇÃO
As realizações em Educação Complementar do Sesc /RS tem por finalidade
contribuir para o desenvolvimento social, mobilizando e valorizando as redes
educativas existentes nos municípios do RS, a fim de que seus protagonistas
possam agregar e colaborar com os avanços dessas próprias instituições,
ampliando as possibilidades para a atuação das redes dentro dos espaços
educativos

e

não

educativos

formais,

acadêmicos,

comunidades

e

abrangências onde atuam.
Para nossa quinta edição do Fórum Sesc de Educação , optamos pelo tema
“Educação

Contemporânea:

A

Singularidade

do

Desenvolvimento

Integral”, com o objetivo de promover a reflexão e discussão a partir das perspectivas
para a educação no século XXI e seus desafios frente ao desenvolvimento integral do
sujeito. Para tanto, estaremos aceitando relatos de experiência que possam enriquecer
as reflexões desta edição.
INSCRIÇÃO
As inscrições para submissão de trabalhos ao 5º FÓRUM SESC DE EDUCAÇÃO
poderão ser feitas na seguinte categoria de trabalho:
RELATO DE EXPERIÊNCIA: A participação com o envio de trabalhos poderá ser
realizada através da submissão de resumo expandido. Os trabalhos aprovados serão
apresentados em formato pôster, no dia 23 de agosto de 2018.
Para a submissão do trabalho, os resumos deverão ser enviados para o e-mail
forumsescdeeducacao@sesc-rs.com.br até o dia 06 de agosto de 2018.

Áreas temáticas para a submissão dos trabalhos:
1) Educação Contemporânea
2) Educação Integral
3) Educação e o Desenvolvimento de Competências
Pagamento de Inscrição
- O autor deverá realizar sua inscrição para participação no evento através do www.sescrs.com.br link Educação – Cursos e Palestras
- O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado através no próprio site do Sesc
ou diretamente em uma das Unidades Operacionais do Sesc RS.
Valores:
R$ 45,00 comerciários
R$ 50,00 empresário
R$ 90,00 público em geral
Idosos e Estudantes: 50% de desconto
- O não pagamento da inscrição implicará na não efetivação da inscrição, assim como,
na exclusão automática do trabalho submetido ao evento.
CONDIÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS
Cada participante poderá submeter seu trabalho como autor principal. O autor deve ser o
responsável pela submissão e apresentação do trabalho.
Uma vez encaminhados, os trabalhos não são passíveis de substituição e/ou
modificações até o processo de avaliação ser finalizado.

SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE TRABALHOS
Serão encaminhados à avaliação apenas os trabalhos que estiverem de acordo com as
normas deste regulamento. Os trabalhos inscritos serão apreciados por professores
integrantes da Comissão Científica do evento com formação na área do trabalho
encaminhado. A decisão desta Comissão é soberana. Os trabalhos aceitos irão compor
uma lista que será disponibilizada na página do evento a partir 10/08/2018.
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Será fornecido um Certificado de Participação somente ao autor que irá apresentar o
trabalho, e que cujo pagamento tenha sido realizado até o dia 10/08/2018. O autor
receberá seu certificado no dia do evento.
Normas para Autores:


Folha de rosto, em que conste título (máximo de 15 palavras), nome(s)
completo(s) do(s) autor(es), respectivas vinculações institucionais por extenso,
com cidade e país, titulação, endereço completo de correspondência, telefone
e e-mail(s) do(s) autor(es) – se houver mais de um;



Texto com espaço simples (justificado);



Tipo de letra: Arial, tamanho 12;



Documento, citações e referências adequadas às normas ABNT;



Tabelas na vertical e as figuras, gráficos ou imagens devem ser enviadas no
formato JPEG.
A submissão deve incluir:



Mínimo de 03 e máximo de 05 páginas, incluindo página de rosto, figuras,
tabelas e referências;



Resumo em português (máximo de 250 caracteres);



Palavras-chave (máximo de 05);



Título pleno em português;



Notas e anexos, se inevitáveis.

INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM FORMATO
PÔSTER
O tamanho do pôster deverá ser de 0,9 m de largura x 1,20 m de altura. Todo
material necessário para a fixação dos pôsteres será de responsabilidade do
autor apresentador (sugerimos trazer o material necessário, como fita adesiva,
tesoura etc). Os elementos essenciais do pôster são: título, autores, instituições
de

vinculação,

endereço

para

correspondência

e

e-mail,

introdução,

metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referências. Para
que o pôster possa ser lido facilmente a uma distância de aproximadamente 2
metros, deverá ser utilizada fonte de tamanho mínimo 28. No lado esquerdo do
Pôster deverá ser colocado o logo da(s) instituição(ões) do autor(es).
Cada autor deverá estar à disposição dos interessados em consultar seu
trabalho pelo período de uma hora (permanecendo junto ao pôster),
relacionado na programação do 5º Fórum Sesc de Educação.
Será verificada a presença do apresentador no local do pôster, pela Comissão
Organizadora e Comissão Científica ao qual receberão o certificado de
apresentação. Os pôster deverão ser fixados no dia 23/08/2017 e retirado ao
término do 5º Fórum de Educação.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora Sesc RS

Porto Alegre, junho de 2018

