
 
 

 Data limite para submissão de trabalhos: 05/10/2021 
              LINK: Submissão de trabalhos para o VI Fórum de Ensino 2021 

  
Esta chamada versa sobre a submissão de propostas de trabalhos para apresentação no VI Fórum 
de Ensino do Cefet/RJ, a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2021, de modo 
integralmente virtual, pela plataforma Microsoft Teams.  
 
Os (s) proponentes deverão observar as normas e os prazos de submissão.  
 
1. O VI Fórum de Ensino do Cefet/RJ tem como objetivos:  

▪ divulgar ações acadêmicas de Ensino no contexto da Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (EPCT) desenvolvidas por profissionais da educação das redes federal e 

estaduais;  

▪ proporcionar um espaço de diálogo entre as ações desenvolvidas no âmbito da EPCT e 

o pensamento de Paulo Freire;  

▪ demonstrar a potencialidade da obra de Paulo Freire na construção de uma EPCT 

transformadora, social e historicamente referenciada.  

2. A exposição de trabalhos no VI Fórum de Ensino integra a programação da Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Sepex) 2021 do Cefet/RJ.   

3. Normas gerais para submissão de trabalhos  

Os trabalhos devem ser submetidos sob a forma de RESUMO de até 250 palavras, obedecendo 
às seguintes normas:  

▪ estar relacionados às ações de ensino no contexto da educação profissional, científica e 

tecnológica, desenvolvidas por profissionais de educação das redes federal e estaduais; 

▪ apresentar qualidade de texto e ideias, com fundamentação teórica baseada em, pelo 

menos, uma obra de Paulo Freire;  

▪ cada autor(a) poderá submeter apenas um trabalho;  

▪ há a possibilidade de até dois coautore(a)s por trabalho;  

▪ mesmo quando houver coautores, a responsabilidade do registro e/ou atualização dos 

metadados do trabalho (título, resumo e palavras-chave (de três a cinco)) será do(a) 

autor(a);  

▪ explicitar a metodologia utilizada e os resultados preliminares, quando houver; 
▪ toda fundamentação teórica citada no resumo deve ser referenciada após as palavras-

chave, conforme normas da ABNT;  
▪ só serão aceitas submissões de trabalho feitas neste LINK:  

https://forms.office.com/r/4hE6nebE7W 
 

 

https://forms.office.com/r/4hE6nebE7W
https://forms.office.com/r/4hE6nebE7W


 
 

4. Eixos norteadores  
▪ Educação Profissional, Científica e Tecnológica e Pedagogia do Oprimido  
▪ Educação Profissional, Científica e Tecnológica na Pedagogia da Autonomia  
▪ Educação Profissional, Científica e Tecnológica na Pedagogia da Esperança  
▪ Educação Profissional, Científica e Tecnológica na Educação como Prática da Liberdade  
▪ Educação Profissional, Científica e Tecnológica na Pedagogia da Pergunta  
▪ Educação Profissional, Científica e Tecnológica na Educação e Mudança   

  
Observações:  

▪ no ato da submissão, o(a) autor deverá assinalar a que eixo seu trabalho está alinhado;  
▪ em cada mesa, serão apresentados até três trabalhos, conforme alinhamento teórico; 
▪ ao submeter o trabalho, o(a) proponente autoriza o uso de sua imagem ou qualquer 

material fotográfico ou de vídeo realizado por esta instituição federal de ensino durante 

a realização de eventos, projetos e demais atividade acadêmicas desenvolvidas. A 

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem mencionada em 

todo território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meios, sejam eles 

impressos ou digitais, e em toda e qualquer mídia;  

▪ a referência a pessoas e/ou instituições, sob qualquer forma e meios, é de inteira 

responsabilidade do(a) proponente.  

 5. Sobre as apresentações   
▪ Os trabalhos selecionados terão a forma de COMUNICAÇÃO ORAL.  
▪ Cada trabalho será apresentado por apenas UM(A) proponente (autor(a) ou coautor(a).  
▪ As mesas de trabalho conterão até três apresentações de 15 minutos cada uma, 

seguidas de uma rodada de perguntas.  
▪ A transmissão será feita pela plataforma Microsoft Teams.  
▪ O link de acesso à sala do evento será enviado para o e-mail institucional do (a) 

autor(a).  
▪ O(A) apresentador(a) será responsável pela projeção de qualquer material que queira 

utilizar durante a comunicação oral. No caso de slides, sugere-se o formato pdf.  
  
6. Cronograma  

▪ Submissão de trabalhos: de 30/09/2021 a 05/10/2021 
▪ Envio do aceite para o e-mail do proponente: até 11/10/2021  
▪ Divulgação da programação completa do evento: 13/10/2021 

 
7. Contato  

▪ E-mail: forumdeensino2021@grupo.cefet-rj.br 
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