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III SEMINÁRIO DE EXTENSÃO PEDAGÓGICA  
EDITAL E REGULAMENTO DE  2018.1 

 

 TEMA: FUNDAMENTOS E PARADÍGMAS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: 
PROCESSOS FORMATIVOS E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PEDAGOGO  

20 de Maio de 2018 
 
 
A Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA, por meio da Comissão Científica do III 
Seminário de Extensão Pedagógica, com o tema: Fundamentos e paradigmas da educação 
contemporânea : Processos formativos e a construção identitária do pedagogo torna público o 
presente edital de  inscrição  destinado: Estudantes, professores e demais profissionais da 
educação e  entre outros interessados pela temática geral do evento. Os interessados em 
inscrever trabalhos científicos deverão seguir as seguintes orientações contidas neste EDITAL. 
 

CAPITULO I 
INSCRIÇÃO 

  
Art.1°- A inscrição será realizada na sede da IES. Os alunos de graduação e extensão da 
FERA devem procurar na secretária a ficha de inscrição para o preenchimento.  
 
Art.2° - Período de Inscrição: 02 de Abril á 20 de maio de 2018  
 
Art°.3- Valor da Inscrição: 40,00 reais 
 
Art.4° DAS ÁREAS CONTEMPLADAS:  
 
1. Educação e Direitos Humanos: Educação das Relações étnicas raciais; Educação 
Inclusiva; Educação do Campo e Movimentos Sociais, gênero e sexualidade; Educação e 
saúde; Educação de Jovens e Adultos. 
 
2. Formação de professores: Políticas de formação inicial e formação continuada; 
currículo; identidade. 
 
3.  Didática e Práticas Pedagógicas: saberes; Planejamento de Ensino; Métodos de ensinar e 
aprender.   
 
4. Gestão Educacional: Avaliação institucional e da aprendizagem, planejamento e 
organização do trabalho pedagógico. 
 
5. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: programas, projetos, 
campanhas educativas em educação ambiental formal e não formal.  
 
6. Aspectos, psicológicos, psicopedagógicos e psicossociais da Educação: 
comportamento; indisciplina, violência, distúrbios de aprendizagem. 
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CAPITULO II 
SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 
Art.5° - O candidato que submeter trabalho para apresentar na modalidade Artigo Científico e 
Resumo Expandido terá que enviar o trabalho até o dia 10 de Maio de 2018 para o e-mail: 
semináriopedagogia2018@hotmail.com com o comprovante de pagamento em anexo. 
 
Art. 6° - Cada interessado (a) poderá inscrever até 02 (dois) trabalhos em diferentes 
modalidades de apresentação. 
 
Art. 7° - Cada trabalho poderá constar no máximo 5 (cinco) autores sendo que todos precisam 
fazer a inscrição no Seminário e enviar em anexo os comprovantes de pagamento da inscrição 
para o e-mail: seminariopedagogia2018@hotmail.com juntamente com o arquivo do trabalho.  
 
Art. 8º – Quanto à formatação dos trabalhos, o interessado deverá seguir estritamente as 
orientações e especificações das normas para apresentação de artigos científicos e resumos 
da ABNT e o manual de orientação de trabalho da Faculdade FERA que segue em anexo. 
 
Art. 9º – Serão excluídas as propostas que não cumprirem as exigências relacionadas acima. 
 

CAPÍTULO III 
DAS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO: 

 
Art. 10º – Serão disponibilizadas 02 (duas) modalidades de apresentação de trabalho: 
Apresentação em forma de sessão oral e pôster/Banner, entre as quais o participante 
poderá optar. 
 
Art. 11º – A preferência pela modalidade de apresentação deverá ser informada pelo 
participante junto ao texto do resumo do trabalho, de acordo com as especificações das 
normas para preparação de resumos presentes no ANEXO A e ANEXO B  para o artigo. 
 
§ 1º – Em caso do proponente não especificar eu seu resumo a modalidade de Apresentação, 
o mesmo será desclassificado automaticamente pela Comissão Científica. 
 
§ 2º – A modalidade de apresentação escolhida não assegura ao participante a apresentação 
na modalidade de sua preferência, estando sujeita a remanejamento pela Comissão Científica, 
caso haja necessidade. 
 
§ 3º - No anexo C contém o modelo da ficha de inscrição. 
 
                                                                  CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Art. 12° – Todos os trabalhos serão enviados para a comissão avaliadora do Seminário 
composta por profissionais da Faculdade de Ensino Regional Alternativa – FERA de 
comprovada competência nas áreas contempladas no evento, sento avaliados a partir de 
critérios pré-estabelecidos pela Comissão Científica. 
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Parágrafo Único – Os trabalhos selecionados e sua forma de apresentação serão divulgados 
por meio eletrônico aos seus proponentes a carta de aceite, através de envio de e-mail. Como 
também será dado feedback negativo aos inscritos cujos trabalhos não forem aprovados. 

 
CAPÍTULO VI 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Art. 13° – Os trabalhos da modalidade apresentação oral comporão as sessões de 
apresentações orais de trabalhos, sendo disponibilizados 15 (quinze) minutos para cada 
apresentação, sendo 10 (dez) minutos para a apresentação e 5 (cinco) minutos aberto aos 
presentes para considerações gerais. 
§ 1º – As sessões de Apresentação Oral de Trabalhos serão mediadas por um mediador, o 
qual, ao final de cada sessão de apresentações poderá levantar questões, tecer comentários e 
conduzir discussões entre os participantes. 
§ 2º – Para as sessões de apresentação oral de trabalhos serão disponibilizadas salas com 
multimídia (datashow e computador). 
 
Art. 14° – As apresentações em formato de pôster incluirão além de exibição do pôster durante 
a duração III SEMINÁRIO PEDAGOGICO FUNDAMENTOS E PARADÍGMAS DA EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA: PROCESSOS FORMATIVOS E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO 
PEDAGOGO, apresentação dos trabalhos pelos autores aos participantes interessados, em 
horário a ser definido pela Comissão de Apresentações Orais e Pôsteres. 
 
Parágrafo Único – Todas as apresentações, independente da modalidade, deverão ser 
realizadas pelo (s) autor ( es ) do trabalho (i.e., ao menos um) e, os autores, deverão fornecer 
um meio de contato  para àqueles que desejarem aprofundar sobre o assunto. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 15° – A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das condições 
totais previstas neste Edital. 
 

Art. 16° – A Comissão de Apresentações Orais e Pôsteres do III SEMINÁRIO PEDAGÓGICO 
FUNDAMENTOS E PARADÍGMAS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: PROCESSOS 
FORMATIVOS E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PEDAGOGO não cobrirá eventuais 
gastos do proponente com transporte, alimentação e hospedagem. 
 
Art. 17° – As disposições e instruções contidas no formulário de Inscrição e nas normas para 
preparação dos artigos e resumos constituem normas que passam a integrar o presente Edital. 
 
Art. 18°– Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 
complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Comissão Científica e pela 
Comissão de Apresentações Orais e Pôsteres deste Seminário. 
 

                                                     ARAPIRACA-AL, 06 DE MARÇO DE 2018. 

http://www.fera-al.com.br/
mailto:contato@fera-al.com.br


SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA - SOESA 
FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA – FERA 

CNPJ: 07.664.688/0001-53 
Portaria de Credenciamento Nº 1099 em 03/09/2008 - Publicada no DOU em 04/09/2008. 

Portaria de Reconhecimento do Curso de Pedagogia n
o
122. Publicada no DOU em 15/03/2013. 

     Portaria de autorização do Curso de Educação Física Bacharelado nº 720. Publicada no DOU em 27/11/2014 

                Rua Marechal Floriano Peixoto, 98. Eldorado – Arapiraca – ALCEP 57306-230 
Telefone: (82) 3530-4019 -  Site: www.fera-al.com.br 

E-mail: contato@fera-al.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANEXOS 
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ANEXO A - NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DO RESUMO EXPANDIDO. 

 

O formato de trabalhos aceitos no seminário da FERA no forma de Resumo Expandido seguirá os 

seguintes critérios: página A4, fonte Arial 12. Os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico 

e atender as normas abaixo: A) Possuir de 8 mil a 21 mil caracteres e, entre 1  á 2 páginas. B) Ser digitado 

em página formato A4 (210 x 297 mm), com margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita com 

2cm; fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples, com uma linha entre parágrafos sem recuo. C) 

Para facilitar o processo de inscrição, o texto deverá ser previamente digitado em Word, contendo:   

 1. Título e referência do título (Essas informações possuem campos separados, não devem constar no 

corpo do resumo). CORPO DO RESUMO – Não deverá constar o título e referência do título, assim 

como também os autores e referências de cada autor; aqui, somente o resumo. 1. Introdução – deve ser 

breve e justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O último 

parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado. 2. Metodologia – deve ser concisa, mas 

suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve 

conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas e contemplar as 

exigências dos preceitos éticos do estudo. 3. Resultados e Discussão – deve conter os dados obtidos e 

deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua 

relevância, vantagens e possíveis limitações. 4. Conclusões – deverá ser elaborada com o verbo no 

presente do indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais e com base nos objetivos e 

resultados do Resumo Expandido. 5. Palavras-chave – inclua de três a cinco expressões em português 

relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” e que não devem estar presentes no 

Título. 6. Referências bibliográficas – deverá ser listada apenas a bibliografia citada no texto, em ordem 

alfabética e de acordo com as normas da ABNT. 
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O TÍTULO DEVERÁ SER DIGITADO EM LETRAS MAIÚSCULAS¹ 

                                      Nome Sobrenome²;  Nome Sobrenome³; Nome Sobrenome4 

 

1 Referência (informações) do trabalho: (ex: trabalho de conclusão de curso)  

2 Referência (informações) do autor, email@  

3 Referência (informações) do autor, email@  

4 Referência (informações) do autor 

 

INTRODUÇÃO  

 

Deve ser breve e justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo 

deve conter os objetivos do trabalho realizado. 

 

 METODOLOGIA 

 Deverá ser explicitada sucintamente a metodologia utilizada para o trabalho apresentado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Analisar, avaliar e discutir os resultados apresentados. (Não se trata do resumo do trabalho). 

CONCLUSÕES  

Elaborar com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais e com base nos objetivos e 

resultados.  

Palavras-Chave: Mínimo de 3 (três), máximo de 5 (cinco). 

 AGRADECIMENTOS 

 Item opcional destinado a informar agências financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores. 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO B- MODELO DO ARTIGO – ENTRE  3 (TRÊS) Á 5 (CINCO) PÁGINAS. 

 (COLOCAR O TÍTULO DO ARTIGO)  

NOME DO AUTOR (A)1 

                                                                     NOME AUTOR (A)2 

NOME DO AUTOR (A)3 

NOME DO AUTOR (A)4
 

NOME DO AUTOR (A)5
 

NOME DO ORIENTADOR (se houver)6
 

RESUMO 

Este texto trata a respeito das Normas da ABNT com a finalidade de orientar os acadêmicos da Pós-Graduação 
lato sensu sobre a produção de Artigos Científicos procurando estabelecer, de forma sintética, os principais 
cuidados a ter na escrita do texto científico. Neste sentido, descreve-se sequencialmente, os sucessivos 
componentes para a construção do texto cientifico. Ou seja, com uma quantidade predeterminada de palavras, 
onde se expõe o objetivo do artigo, a metodologia utilizada para solucionar o problema e os resultados 
alcançados.   
Palavras-chave: Artigo. Construção. Produção. Texto. 

 
 
 

ABSTRACT 

This text is about the ABNT rules in order to guide academics broad sense Graduate on production Scientific 
articles seeking to establish, in summary form, the main precautions to take in the writing of scientific text. In this 
sense, it describes sequentially successive components for the construction of scientific text. Le, a predetermined 
amount of words, where it exposes the purpose of the article, the methodology used to solve the problem and 
achievements. 
Keywords: Article. Construction. Production. Text. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1
 Breve currículo de formação.  

 

O nome RESUMO 

centralizado e em negrito / 

Espaço simples / Tamanho 

11 / No resumo deve conter 

de 100 a 250 palavras / 

Não tem recuo 
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INTRODUÇÃO 
 

 O objetivo da Introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, oferecendo 

uma visão global do estudo realizado, esclarecendo as delimitações estabelecidas na 

abordagem do assunto, os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação 

para, em seguida, apontar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-

se, ainda, destacar a Metodologia utilizada no trabalho. Em suma: apresenta e delimita a 

dúvida investigada (problema de estudo - o quê), os objetivos (para que serviu o estudo) e a 

metodologia utilizada no estudo (como) e a justificativa.  

O Artigo Científico deverá conter de 12 a 15 páginas, exceto as referências. As 

margens são formadas pela distribuição do próprio texto, no modo JUSTIFICADO, dentro dos 

limites padronizados, de modo que a margem direita fique reta no sentido vertical, com as 

seguintes medidas: 

 Superior: 3,0 cm  

 Esquerda: 3,0 cm   

 Direita: 2,0 cm 

 Inferior: 2,0 cm 

A paginação deve ser colocada no canto inferior, a 2 cm da borda do papel com 

algarismos arábicos e tamanho da fonte menor, sendo que na primeira página não leva 

número, mas é contada. 

O espaçamento entre as linhas é de 1,5 cm. As notas de rodapé, o resumo, as 

referências, as legendas de ilustrações e tabelas, as citações textuais de mais de três linhas 

devem ser digitadas em espaço simples de entrelinhas. As referências listadas no final do 

trabalho devem ser separadas entre si por um espaço duplo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na INTRODUÇÃO deve conter de 

4 a 6 parágrafos 

A denominação DESENVOLVIMENTO não deve ser utilizada; o que deve constar são os títulos e subtítulos 

 

Não precisa 

numerar os 

títulos 
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  Nesta parte do artigo, o autor deve fazer uma exposição e uma discussão das teorias 

que foram utilizadas para entender e esclarecer o problema, apresentando-as e relacionando-

as com a dúvida investigada; 

 Apresentar as demonstrações dos argumentos teóricos e / ou de resultados que as 

sustentam com base dos dados coletados; 

Neste aspecto, ao constar uma Revisão de Literatura, o objetivo é de desenvolver a 

respeito das contribuições teóricas a respeito do assunto abordado. 

 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 

O texto deve ser digitado em papel formato A4 (210 mm X 297 mm) em cor preta com 

exceção das ilustrações. Deve ser usada fonte tipo Times New Roman ou Arial, tamanho 12 

para o corpo do texto e menor para as citações longas, notas de rodapé, paginação e legendas 

das ilustrações, não devendo ser utilizados para efeito de alinhamento barras ou outros sinais 

na margem lateral do texto. 

 

CONCLUSÃO 

 Após a análise e discussões dos resultados, são apresentadas as conclusões e as 

descobertas do texto, evidenciando com clareza e objetividade as deduções extraídas dos 

resultados obtidos ou apontadas ao longo da discussão do assunto. Neste momento são 

relacionadas às diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho, num processo de síntese 

dos principais resultados, com os comentários do autor e as contribuições trazidas pela 

pesquisa.  

 

REFERÊNCIAS 

 Referências são um conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou em 

parte, de documentos impressos ou registrados em diferentes tipos de materiais. As 

publicações devem ter sido mencionadas no texto do trabalho e devem obedecer as Normas 

da ABNT 6023/2000.   

Trata-se de uma listagem dos livros, artigos e outros elementos de autores efetivamente 

utilizados e referenciados ao longo do artigo. Lembrando que, as referências listadas no final 

do trabalho são colocadas em espaço simples e duplo entre elas. As referências devem vir em 

uma única folha (folha individual). 

http://www.fera-al.com.br/
mailto:contato@fera-al.com.br


SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA - SOESA 
FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA – FERA 

CNPJ: 07.664.688/0001-53 
Portaria de Credenciamento Nº 1099 em 03/09/2008 - Publicada no DOU em 04/09/2008. 

Portaria de Reconhecimento do Curso de Pedagogia n
o
122. Publicada no DOU em 15/03/2013. 

     Portaria de autorização do Curso de Educação Física Bacharelado nº 720. Publicada no DOU em 27/11/2014 

                Rua Marechal Floriano Peixoto, 98. Eldorado – Arapiraca – ALCEP 57306-230 
Telefone: (82) 3530-4019 -  Site: www.fera-al.com.br 

E-mail: contato@fera-al.com.br 
 

ANEXO C- FICHA DE INSCRIÇÃO 

FICHA DE INSCRIÇÃO – III SEMINÁRIO PEDAGÓGICO 2018   

V CONGRESSO CIENTÍFICO VALOR: R$ 40,00  DATA DA INSCRIÇÃO: 

INSTITUIÇÃO QUE ESTUDA: 
 

TURMA OU PERÍODO:  
 

PERÍODO DO EVENTO: 
02 A 20 DE MAIO DE 2018 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

NOME COMPLETO: 
COM LETRA DE FORMA: 

 

TELEFONE:  

E-MAIL:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA – FERA 

CNPJ: 07.664.688/0001-53 
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Portarias de Autorização Nº 668 e 669 em 18/09/2008 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 98 – Eldorado – Arapiraca – AL – CEP 57306-230 

Telefone: (82) 3530-4019 – Site: www.fera-al.com.br 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - Apresentação obrigatória no dia do III SEMINÁRIO PEDAGÓGICO para credenciamento 
(o comprovante será carimbado no credenciamento). 

NOME: 
 

VALOR DA INSCRIÇÃO: 
R$ 40,00 

DATA DA INSCRIÇÃO: 
 

___________________________________ 
RESP. PELA INSCRIÇÃO 

_______________________ 
ASS. DO ALUNO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – III SEMINÁRIO PEDAGÓGICO - 2018   

 

V CONGRESSO CIENTÍFICO VALOR: R$ 40,00  DATA DA INSCRIÇÃO: 

INSTITUIÇÃO QUE ESTUDA: 
 

TURMA OU PERÍODO:  
 

PERÍODO DO EVENTO: 
02 À 20 DE DEZEMBRO DE 2018 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

NOME COMPLETO: 
COM LETRA DE FORMA: 

 

TELEFONE:  

E-MAIL:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Portarias de Autorização Nº 668 e 669 em 18/09/2008 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 98 – Eldorado – Arapiraca – AL – CEP 57306-230 

Telefone: (82) 3530-4019 – Site: www.fera-al.com.br 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - Apresentação obrigatória no dia do III SEMINÁRIO para credenciamento (o comprovante 
será carimbado no credenciamento.)  

NOME: 
 

VALOR DA INSCRIÇÃO: 
R$ 40,00 

DATA DA INSCRIÇÃO: 
 

___________________________________ 
RESP. PELA INSCRIÇÃO 

_______________________ 
ASS. DO ALUNO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                
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