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A COMISSÃO ORGANIZADORA DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
CULTURA: ESTABELECENDO UMA CONEXÃO ENTRE TEÓRIA E PRÁTICA NA CONTEMPORANEIDADE 
DA FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA-FERA, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o Regimento da Instituição, torna público as normas para os interessados em lançar seus 
artigos no livro/coletânea da Faculdade FERA. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1. Os candidatos que pretendem publicar artigos no Livro/Coletânea precisam atender aos 
seguintes critérios, conforme este edital: 

1.2. Prazos:  
1.2.1 - Envio do artigo até as 00:00 do dia 14 de Setembro de 2018. 
1.2.2 - O pagamento da taxa de publicação do artigo será até o dia 30 de Setembro na sede da 
instituição. 
1.2.3 - Não serão aceitas inscrições de submissão de artigos para o livro após o prazo estipulado 
acima citado. 

1.3 O livro terá 200 (duzentas) páginas  
1.4 O livro será composto por 50 (cinquenta) artigos e cada artigo deverá conter entre três (3)  á (4) 

quatro laudas no máximo; 
1.5 Cada artigo terá no máximo 3 (três) autores;  
1.6 Cada artigo publicado será no valor de R$ 400,00 (que poderá ser dividido entre os autores); 
1.7 Após a aprovação do artigo o valor deverá ser pago até a data limite máximo de 30 de Setembro 

de 2018. 
1.8  Se não forem realizado o pagamento do artigo após a aprovação no prazo estabelecido o 

mesmo não será enviado para publicação. Surgindo assim vacância para colocação de outro 
artigo submetido; 

1.9 Cada autor pode submeter até no máximo (três) 3 artigos, porém, para cada artigo será cobrado 
o valor da taxa de R$ 400,00 reais separadamente. 

1.10 Para cada trabalho publicado o autor ou autores terão direito a (oito) 8 livros que serão 
entregues no dia 20 de dezembro de 2018 data de sua publicação. 

1.11 As inscrições serão registradas por ordem de envio do trabalho e deferimento do mesmo. 
1.12 A comissão se reserva no direito de suspender o processo de inscrição a partir do 

momento que se exceda (cinquenta) 50 artigos aprovados; 
1.13 É fundamental ler atentamente as normas para o lançamento dos artigos no livro. Verificar 

o Anexo A neste documento. 
1.14 Os artigos serão enviados para o e-mail: livrofera@hotmail.com até o dia 14 de setembro. 

1.3. Os eixos que comtemplarão os trabalhos serão na área da Educação, Saúde e Cultura 
conforme abaixo:  
    Eixo 1: Educação das Relações étnicas raciais 
     Eixo 2: Educação Inclusiva 
     Eixo 3: Formação de professores 
     Eixo 4: Educação e Políticas Públicas 
     Eixo 5: Educação do Campo e Movimentos Sociais 
     Eixo 6:Gestão Educacional 
     Eixo 7: Direitos Humanos 
     Eixo 8: Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 
     Eixo 9: Aspectos, psicológicos, psicopedagógicos e psicossociais da Educação; 
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     Eixo 10: Tecnologias, mídias e educação; 
     Eixo 11: Arte e Educação; 
     Eixo 12:Estágio como pesquisa; 
     Eixo 13: Didática e Práticas Pedagógicas. 
     Eixo 14: Alimentação, saúde e estética; 
     Eixo 15: Atividade física e saúde; 
     Eixo 16:Educação sexual, sexualidade, género e saúde; 
     Eixo 17: Enfermagem, fisioterapia, farmácia e outras tecnologias da saúde. 
     Eixo 18: Políticas da representação da(s) cultura(s); 
     Eixo 19: Cultura, criatividade e reflexividade dos turistas  
      

2. DISPOSIÇÕES FINAIS  

2.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Cientifica e o Comitê 
Editorial do livro . 

 

ARAPIRACA-AL, 14 de Agosto de 2018. 

 
 
. 
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ANEXO A – MODELO DO ARTIGO 

 

TITULO: SUBTÍTULO  

 Inserir o título: conciso, sem quebra de linha, em negrito. Usar todas as letras em caixa alta 

(fonte 12pt) (O título do artigo e o subtítulo (se houver) deve ser separado por dois-pontos 

                                                                                                                                 
Autor 1 *, Autor 2 **, Autor 3 *** (Os nomes dos autores devem ser inseridos de forma direta e 
separados por vírgulas)                                                           

Eixo X: XXXXXXXXXX. 

RESUMO: De 100 a 250 palavras. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases 

concisas e afirmativas dos pontos relevantes do documento e é escrito na terceira pessoa do 

singular. Trata-se de uma (Justificado, Fonte: 11pt).  

Palavras-chave: Informar 3. Separadas por ponto. As palavras-chaves do trabalho não podem 

estar contidas no título e resumo do trabalho. 

Submissão: ___/___/___                    

Aprovação:___/___/___  

Colocar nota de rodapé com as informações dos autores: 
*Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato. (e-mail ). 

** Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato. (e-mail ). 

*** Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato. (e-mail ). 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Parte inicial do artigo na qual devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos 
da pesquisae outros elementos necessários para situar o tema do artigo  (Tamanho 12 e  
espaçamento simples, padronizados para todo o artigo).(Texto justificado e  letra Times 
New Roman). (As citações com mais de três linhas, paginação, notas, legendas e fontes 
das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor e uniforme). (Os títulos das seções 
primárias, secundárias ou terciárias devem conter indicativo numérico). 
 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto 
tratado. Divide-se em seções e subseções (Tamanho 12 e  espaçamento simples, 
padronizados para todo o artigo).(Texto justificado e  letra Times New Roman). (As citações 
com mais de três linhas, paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas 
devem ser em tamanho menor e uniforme). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Parte final do artigo, na qual se apresentam as considerações correspondentes aos 
objetivos e/ouhipóteses. (Tamanho 12 e  espaçamento simples, padronizados para todo o 
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artigo).(Texto justificado e  letra Times New Roman). (As citações com mais de três linhas, 
paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor e 
uniforme). 

 
NOTA: A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor. 
 

REFERÊNCIAS 
Descreva de 3 á 6 principais referências. Exemplo de espaço: (Alinhado à esquerda. Fonte 
tamanho 12, com entre linhas simples e separação entre as referências também simples). 
 Obs.: o trabalho deve conter no mínimo 3 laudas e máximo 4 laudas. 
______________________________________________________________________ 

ILUSTRAÇÕES - Qualquer que seja o tipo de ilustração, esta deve ser precedida de sua palavra 

designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, 

quadro, retrato, figura, imagem, entre outros, seguida de seu número de ordem de ocorrência no 

texto, em algarismos arábicos, de travessão e do respectivo título. Imediatamente após a 

ilustração, deve-se indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produçãoo 

do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se 

houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que 

se refere. Tipo, número de ordem, título, fonte, legenda e notas devem acompanhar as margens 

da ilustração.                                    Mapa 1- Fronteiras do Brasil 

 
Fonte: IBGE (2016) 

SIGLA - A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre 
parênteses, precedida do nome completo 
Exemplo:  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

APÊNDICES E ANEXOS - Devem ser identificados nesta ordem: a palavra APENDICE OU 

ANEXO seguida de letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título, com o mesmo 

destaque tipográfico das seções primárias e centralizados. 

Exemplos: 
APENDICE A – Roteiro de Entrevista 

 
APENDICE B – Mapa Conceitual 

 
ANEXO A –  Fundef. Emenda Constitucional 14 / 1996. Lei 9424 /1996. 

 
ANEXO B – Mapa da Concentração de Instituições de Nível Superior em Alagoas. 


