
V CONGRESSO INTERNACIONAL 2017 – Educação, Inclusão e Inovação 

Lisboa, 6, 7 e 8 de julho 2017 

  Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 

Website:  http://proandee.weebly.com 

 

  

Normas de apresentação das Comunicações Livres/Posters 
 

1. Tipos de Trabalhos:  

 

a) Investigações: Resultados finais ou preliminares de investigações realizadas na área 

da Educação, nomeadamente da Educação Especial e da Educação Inclusiva. Devem 

conter, de maneira clara e concisa, a problemática, os objetivos, a metodologia, as 

conclusões e as referências bibliográficas. 

 

b) Relatos de experiência: Apresentação de “boas práticas” realizadas no terreno, que 

reflitam as ações de uma pessoa ou grupo, rumo à diminuição de barreiras à Inclusão e 

à promoção da aprendizagem e da participação. Devem conter, de maneira clara e 

concisa, o contexto da experiência e os seus objetivos, as estratégias, o projeto ou a 

prática, bem como os resultados esperados ou alcançados.  

 

2. Regras de Submissão dos Resumos das Comunicações/Posters a enviar:  

 

a) Os resumos deverão ser submetidos até 8 de maio de 2017, através deste link 

(http://vcongressopinandee.weebly.com/submissaotrabalhos.html). 

 

b) No resumo das investigações deverão constar a problemática, os objetivos, a 

metodologia, a relevância e pertinência do trabalho para a pesquisa e produção na área e 

os resultados;  

 

c) No resumo dos relatos de experiências deverão constar o contexto da experiência, 

seus objetivos, o projeto/prática, bem como os resultados esperados ou alcançados. 

 

d) As decisões acerca da aceitação serão comunicadas até 26 de maio de 2017, depois 

de finalizado o processo de revisão cega pelos Pares; 

 

e) A apresentação da comunicação oral será de 10 min. de exposição, mais 5 min. para 

discussão, num total de 15 min.  

http://vcongressopinandee.weebly.com/submissaotrabalhos.html
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f) Os Posters deverão ser expostos, de preferência, no 1.º dia do congresso, entre as 

10h00 e as 16h00; 

 

3.  Regras de Submissão do texto completo da Comunicação:  

  

a) O texto completo da comunicação oral deverá respeitar a seguinte estrutura:  

 

• Título, resumo (em português e em inglês) e palavras chave – 1.ª página;  

o Introdução;  

o Contextualização teórica;  

o Contextualização metodológica;  

o Apresentação, análise e discussão dos resultados;  

o Considerações finais;  

o Referências bibliográficas (utilização das normas da APA).  

 

   b) Os textos em Word terão de seguir as seguintes regras:  

• Formato de papel: A4;  

• Margem superior e inferior com 2,5 cm;  

• Margem Esquerda e Direita com 3,0 cm;  

• Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

• Espaçamento entre linhas: 1,5;  

• Alinhamento: Justificado; 

 

c) Os textos completos da comunicação deverão ser associados aos resumos 

aprovados. Deverá apresentar até 35 000 carateres, incluindo espaços, título, autoria, 

notas de rodapé, referências bibliográficas e quadros.  

 

d) As palavras chave serão entre 3 a 5 palavras;  

 

e) Os dados de autoria: Sobrenome/último apelido do autor, vírgula, seguido do 

primeiro nome do mesmo; instituição a que pertence; Se o trabalho tiver coautor, deverá 

ser adotado o mesmo procedimento, separando estes nomes com ponto e vírgula.  
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f) O título do trabalho deverá ser escrito com fonte maiúscula e em negrito.  

 

g) A submissão do texto completo da comunicação oral deverá ser feito para o e-

mail vcongressopinandee@gmail.com até 11 de junho de 2017, seguindo a seguinte 

norma no assunto do e-mail: submissão de texto completo de comunicação, título e 

nome/s do/s autor/es. O título do anexo deverá contemplar o título do texto e nome do 

primeiro autor; Os textos completos das comunicações orais, em formato PDF, serão 

compilados para CD juntamente com os documentos do congresso para posterior 

entrega aos participantes. 

 

4. Caraterísticas a atender na elaboração dos Posters:  

 

a) O poster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá ainda incluir uma 

introdução, discussão, agradecimentos e um máximo de 4 referências bibliográficas. 

Poderá ainda incluir imagens, figuras e gráficos.  

b) No poster deverão constar os nomes dos autores (primeiro e último nome), e a 

respetiva afiliação (identificação da instituição).  

c) O conteúdo deverá ser legível a 1,5 metros de distância; 

d) Dimensões máximas de 120x90 cm (altura x largura);  

e) A apresentação, pelo autor, do Poster selecionado não poderá exceder os 3 minutos;  

f) Os Posters deverão ser expostos, de preferência, no 1.º dia do congresso, entre as 

10h00 e as 16h00; 

 

NOTAS FINAIS: 

i) Uma vez aceite o resumo, é obrigatória a inscrição de, pelo menos, um dos autores, 

cujo pagamento deverá ser realizado até 6 de junho de 2017. Se até esta data a 

inscrição não tiver sido paga, os resumos serão eliminados do programa.  

ii) Todos os autores e coautores que pretendam receber o certificado da respetiva 

comunicação/poster, devem efetuar o pagamento da inscrição até 6 de junho de 2017.  

iii) No caso de um mesmo autor apresentar mais do que um trabalho, deverá enviar em 

e-mails separados, respeitando as normas do assunto do e-mail;  

iv) Um mesmo apresentador terá, no máximo, dois momentos para apresentar as 

comunicações que tenha subscrito. 

mailto:vcongressopinandee@gmail.com

