NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
(Modalidade Comunicação Oral)
1.
Os relatos de experiências deverão constituir-se de textos completos inéditos de
experiências (teórica ou teórico-empírica) pertinentes ao tema do Encontro/área temática,
prioritariamente de integrantes da Rede Nacional de Escolas de Governo.
2.
Os relatos de experiências deverão observar as indicações técnicas da ABNT, critérios e
prazos fixados pela programação do Encontro.
3.
Os relatos de experiências inscritos serão avaliados pelo grupo de seleção constituído de
profissionais qualificados indicados pela Rede de Estadual de Escolas de Governo do Estado do
Ceará. Este grupo emitirá parecer sobre os relatos a serem apresentados.
4.
Relatos de experiências inscritos observam as seguintes normas:
a) Devem ser escritos em Word for Windows, fonte Times New Roman, letra normal –
reservado o uso de itálico para palavras estrangeiras e negrito para ênfases ou destaques –,
espaçamento 1,5, letra no tamanho 12 em todo o texto (exceção para resumos e citações longas, as
quais devem vir em tamanho 11, e para notas, em tamanho 10);
b) Devem ser compostos de título, autor(es), resumo, palavras-chave, texto propriamente dito e
referências – deve observar o máximo de até 10 páginas (não contar as páginas do resumo e da
bibliografia), numeradas progressivamente (a 1ª página não numera), em algarismos arábicos no
canto superior direito da página, com margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2
cm, e as notas de rodapé (de referência ou explicativas - NBR 10520) de acordo com o sistema
numérico e colocadas no final da página;
c) O título deve vir em negrito, letras maiúsculas, alinhamento centralizado;
d) O(s) autor(es) tem o nome por extenso, em negrito, alinhamento à direita, com maiúsculas
nas iniciais, com asterisco indicando dados do autor (colocada nota de rodapé, no final da 1ª página,
contendo formação acadêmica do(s) autor(es) e forma de contato: e-mail), seguidos da referência
institucional;
e) O resumo deve conter uma apresentação concisa dos pontos relevantes dos relatos de
experiências, com indicação do tipo de relato e uma visão rápida e clara do conteúdo e das
conclusões, contendo o mínimo de 10 linhas e o máximo de 15 linhas, seguindo-se, logo abaixo, as
palavras-chave (máximo de 5);
f) O termo Resumo na margem esquerda, em negrito, e o texto, com alinhamento justificado,
espaçamento simples, sem parágrafo, e as palavras-chaves (máximo de 5) separadas por um
pequeno traço (–);
g) Os relatos de experiências devem ser apresentados em português em linguagem clara,
precisa, fundamentada, cotejando teorias, problemas, dados, etc. O uso de citações observa o
sistema autor-data (SOBRENOME, ano, p.) e serão mantidas dentro do corpo do texto, com uso de
aspas (se até 3 linhas) ou destacadas do corpo do texto, sem uso de aspas, tamanho 11, com recuo
do parágrafo/margem (se mais de 3 linhas). O texto deve observar a seqüência INTRODUÇÃO
(delimitação do assunto, objetivos do trabalho, contextualização do tema, recursos metodológicos,
limitações da abordagem) – DESENVOLVIMENTO (principal parte do texto, corresponde à
exposição ordenada e pormenorizada do assunto, podendo ser subdividido em seções e subseções
que variam em função da abordagem do tema) – CONCLUSÃO (parte final do texto com as
conclusões correspondentes ao(s) objetivo(s) do trabalho, podendo referir desdobramentos relativos

à importância, repercussão, encaminhamentos, etc), podendo ter títulos específicos. As seções do
texto não configuram página capitular e são separadas apenas por 2 (dois) espaços. Das Referências
constarão as menções e citações. Ilustrações, Figuras e Tabelas integram o texto se houver espaço
ou, então, são remetidas para APÊNDICE(S) – se material elaborado pelo próprio autor – ou
ANEXO(S) – se material não elaborado pelo autor -, com títulos centralizados, em maiúsculas e em
negrito. Tamanho da página: A4;
h) Todos os relatos de experiências devem ser enviados por meio eletrônico, conforme endereço
encontroead2011@egp.ce.gov.br. Enviar um arquivo com identificação, em PDF para possível
publicação na revista do IV Encontro Nacional de Educação a Distância para a Rede de Escolas de
Governo e outro sem identificação, também em PDF, para os avaliadores.
5. Não serão aceitos relatos de experiências que não obedeçam aos critérios estabelecidos. O
Grupo de seleção terá autonomia para recusar um relato ou sugerir pequenas modificações.

INSCRIÇÃO PARA O MERCADO DE COOPERAÇÃO:
O Mercado de Cooperação será um espaço para divulgação das Escolas participantes do IV
Encontro Nacional de Educação a Distância para a Rede de Escolas de Governo.
*
Período de inscrição: a partir 05/09/2011.
*
Divulgação até o dia 06/10/2011.
*
Para efetuar sua inscrição, envie a ficha de inscrição devidamente preenchida para o e-mail
encontroead2011@egp.ce.gov.br .
*
O preenchimento das vagas se dará por ordem de chegada obedecendo ao total de vinte(20)
vagas disponíveis.
*
Nesse espaço a Escola irá expor seu banner de divulgação com as especificações: 0,90m de
largura por 1,20m de altura.
* A Escola deverá distribuir gratuitamente para os visitantes material de divulgação diversos.

FICHA DE INSCRIÇÃO
ATIVIDADE: PARA O MERCADO DE COOPERAÇÃO

1. NOME DA INSTITUIÇÃO/SIGLA:_________________________________________________
2. CNPJ: ______________________________
3. ENDEREÇO:____________________________________________________________________
4. BAIRRO:
_______________________________________________________________________
5. UF: __________________ CIDADE: _____________________ CEP: ______________________

6. TELEFONE: (

) _________________ FAX.: (

)____________________________________

7. E-MAIL:
________________________________________________________________________

8. RELACIONE OS MATERIAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE PARA
DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO MERCADO DE COOPERAÇÃO. Exs.: FOLDERES,
PUBLICAÇÕES, CANETAS, LÁPIS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, AGENDAS, ETC.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________

9. NOME DO REPRESENTANTE (legível e sem abreviar):
___________________________________
10. TELEFONE: (

) ___________________E-MAIL: (

)

____________________________________

11. DATA DA INSCRIÇÃO:

/

/

Validação da inscrição/EGP:

/

/

