
Normas para Submissão de Trabalhos 

 

Esta chamada versa sobre a submissão de propostas de trabalhos no formato de resumo 
expandido para apresentação no VII Fórum de Ensino do Cefet/RJ - “Educação, Sociedade e 
Diversidade: o que ainda precisamos (re) afirmar?” -, a ser realizado presencialmente nos 
dias 17 e 18 de outubro de 2021, na sede Maracanã, durante a Semana de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Sepex) 2022 do Cefet/RJ. 
 
Os trabalhos sofrerão avaliação cega por pares. Em caso de divergência na avaliação, haverá 
apreciação de um terceiro avaliador. 
 
EIXOS TEMÁTICOS: 

Educação Tecnológica, Permanência e Êxito do Estudante  
Profissionalização e Inovação Curricular                                                                                           

10 anos da Lei de Cotas, Diversidade e Inclusão                                                                           

Práticas Docentes, Gêneros e Sexualidades 

Prazo para submissão: 30 de agosto de 2022.  
 
Contato da comissão organizadora: forumdeensino@cefet-rj.br. 
  
1. O VII Fórum de Ensino do Cefet/RJ tem como objetivos:  

1.1 divulgar ações de Ensino no contexto da Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(EPT) desenvolvidas por profissionais da educação pública das redes federal e estaduais;  
1.2 proporcionar um espaço de diálogo entre as ações desenvolvidas no âmbito da EPT e o 
contexto das ações afirmativas;  
1.3 demonstrar a necessidade da abertura e da inclusão escolar, sob o prisma da diversidade 
humana, para a construção de uma EPT pública, gratuita e de qualidade, socialmente 
referenciada.  
  
2. Normas gerais para submissão de trabalho (resumo expandido) 

2.1 O texto deverá ser escrito em português, justificado, com recuo de parágrafo 1,25, 
espaçamento de linha 1,0, letra Times New Roman, fonte 12, margens superior e esquerda 3 
cm e inferior e direita 2 cm, com, no mínimo, 2.500 e no máximo 3.000 caracteres (com 
espaços). Palavras-chave (separadas por ponto): de 3 a 5. 
2.2 Cada autor(a) poderá submeter até três trabalhos, com a possibilidade de participação de 
até dois coautores(as). 
2.3 É facultado ao(a) coautor(a) submeter outro trabalho na condição de autor(a).   
2.4 A responsabilidade do cadastro e/ou atualização dos metadados do trabalho (título, 
resumo e palavras-chave (de três a cinco)) será sempre do(a) autor(a) principal. 
2.5 Explicitar a metodologia utilizada e os resultados preliminares, quando houver.  
2.6 A fundamentação teórica citada no resumo deve ser referenciada após as palavras-chave, 
conforme normas da ABNT. 
2.7 Os trabalhos devem ser feitos no formato word e submetidos exclusivamente por meio 
deste formulário: https://forms.office.com/r/0tcHLTt8ha 

https://forms.office.com/r/0tcHLTt8ha


2.8 No ato da submissão, o(a) autor deverá assinalar a que eixo temático seu trabalho está 
alinhado.   
2.9 Trabalhos não classificados para compor as mesas de apresentação, mas aceitos pela 
comissão organizadora, comporão os Anais da SEPEX 2022.  
  
Observações:  

•  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.  

 
3. Sobre as apresentações   

3.1 Os trabalhos selecionados terão a forma de comunicação oral.  
3.2 Cada trabalho será apresentado por apenas um(a) proponente autor(a) ou coautor(a).  
3.3 As mesas de trabalho conterão até três apresentações de 15 minutos cada uma, seguidas 
de uma rodada de perguntas.  
3.4 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.  
  
4. Cronograma  

4.1 Submissão de trabalhos: de 17/8/2022 a 30/8/2022 
4.2 Envio do aceite para o e-mail  do proponente: até 26/9/2022   
4.3 Divulgação da programação completa do evento: até 03/10/2022 
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