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CHAMADA PARA INSCRIÇÃO NA SESSÃO DE PÔSTER  
DA 1ª JORNADA  

DO 5° SEMINÁRIO DOUTORAL INTERNACIONAL 
INTERDISCIPLINAR - 2019 

 
TEMA DA 1ª JORNADA 

Formação de Professores e Alfabetização 
Questões teóricas e metodológicas (área de Linguagem) 

 
Quarta-feira 28 de agosto de 2019: Auditório Manoel Correia de Andrade,  no 3º 
andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE – Cidade Universitária– 

Recife – PE – Brasil 
 

 

1. O 5° Seminário Doutoral Internacional Interdisciplinar tem sua realização no quadro de 
cooperação entre a INSPE (ex-ESPE) – Université Claude Bernard Lyon 1, a Université Lumière 
Lyon 2, a Universidade Federal de Pernambuco, o Programa de Pós-Graduação em Ensino das 
Ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco e as atividades dos laboratórios: EA 
4571 Educação, Cultura, Politica; UMR 5191 ICAR (ICAR2-ADIS-Sciences); da Escola doutoral 
ED485 EPIC; National Research Tomsk State University. Na Universidade Federal de 
Pernambuco, o referido Seminário, ainda, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGedu), do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica 
(EDUMATEC), do Centro de Educação, do Grupo de Pesquisas em Alfabetização, Leitura e 
Escrita: avaliação, práticas e políticas (ALEP) e do Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinar 
em Formação Humana, Representações e Identidades.   

2. Com a temática geral « Interculturalidade, Didáticas e Interações”, o seminário será realizado 
em duas jornadas. Na 1ª jornada, que ocorrerá na UFPE no dia 28/08/2019, será abordado o 
subtema: Formação de Professores e Alfabetização: Questões Teóricas e Metodológicas.  

3. A Sessão de Pôster da 1ª Jornada do 5° Seminário Doutoral Internacional Interdisciplinar tem 
o objetivo de receber trabalhos acadêmicos de Conclusão de Curso (TCC), Mestrado e 
Doutorado desenvolvidos na área de Alfabetização, Linguagem e Formação de Professores, 
voltados à Língua Portuguesa. Podem ser apresentadas pesquisas concluídas ou em 
andamento (desde que possuam análise preliminar de dados). 

4. A Sessão de apresentação dos Posters será realizada no dia 28 de agosto de 2019, no 
horário das 17:00 às 18:00, no Auditório Manoel Correia de Andrade - Centro de Filosofia e 

Interculturalidade, Didática e 
Interações 



Ciências Humanas - CFCH (terceiro andar) na UFPE. Os proponentes devem fixar o pôster no 
início do Seminário previsto para 8:30. 

5. Será disponibilizado aos/às autores/as suporte para Pôster, para que o mesmo fique em 
exposição durante todo o evento. 

6. Os trabalhos serão inscritos na forma de resumo, sendo de responsabilidade dos/as 
autores/as a confecção do material para  exposição. 

7. Na inscrição, dois arquivos referentes ao resumo devem ser submetidos, com e sem 
identificação da autoria (vide exemplo no anexo). 

8. O resumo submetido será avaliado por pareceristas que integrarão a Comissão Científica. 

9. O/A autor/a do trabalho que não obtiver aprovação para este evento poderá solicitar 
parecer substanciado com sugestões de pareceristas. 

10. Os trabalhos devem ser enviados até o dia 19/08/2019 para o endereço eletrônico 
siidcontato@gmail.com, com o assunto SUBMISSÃO DE PÔSTER –XXXXXXX (descrever o 
nome do trabalho). 

11.  Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os/as autores/as façam revisão gramatical 
do texto, pois não será possível alterar o resumo após submissão. 

12. Além do envio do trabalho por e-mail o proponente deve se inscrever no evento pelo link da 
Jornada 1 https://forms.gle/Pzr2ADFRjU6YLaTU9 e escolher a opção com apresentação de 
trabalho. 

13. O corpo do resumo deve conter no mínimo 400 e no máximo 500 palavras, de modo 
estruturado. Deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples, em português. 

14. Até quatro referências descritas em item específico, não integrarão o somatório das 
palavras do corpo do resumo. 

15. Na submissão do resumo com versão identificada, os/as autores/as deverão preencher os 
seguintes campos na versão identificada (Modelo em anexo neste Edital): 

a) Título do trabalho: 200 (duzentos) caracteres no máximo (contando espaços) – 
escrito em letras maiúsculas (exceto em palavras estrangeiras, expressões 
latinas e outras especificidades). 

b) Autores: no máximo 4 autores/as no total, com nome completo. 
c) Orientador/a: quando houver deverá estar incluído/a na lista. 
d) Titulação, Vínculo e Instituição (Indicar Instituição e Vínculo dos/as autores/as). 
e) Endereço eletrônico de todos/as os/as autores/as. 
f) Corpo do resumo: contendo Introdução (Descrever uma visão geral sobre o 

tema com definição dos objetivos do trabalho, justificativa/relevância da 
pesquisa), Procedimentos metodológicos (Descrever como o trabalho foi 
realizado - procedimentos, estratégias, sujeitos participantes, documentos, 
equipamentos, ambientes, etc.- incluindo, se for o caso, a análise de dados 
empregada), Resultados e Discussão (Descrição e discussão dos resultados 
obtidos); Conclusões: Descrever a conclusão com base nos resultados, 
relacionando-os aos objetivos da pesquisa. 

g) Referências: Informar, em sequência, quatro referências mais relevantes para o 
resumo, em ordem alfabética, conforme as normas vigentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para elaboração, formatação e 
apresentação de trabalhos acadêmicos. 



h) Palavras-chave: Informar 3 (três) palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 
i) Agência de fomento: Citar em caso de financiamento, inclusive Bolsa. 

16. Na submissão do resumo sem identificação, os/as autores/as não deverão preencher os 
campos b), c), d), e e) do item 14. (Modelo de versão sem identificação em anexo nesta 
Chamada). 

17. Os arquivos do resumo com identificação e sem identificação devem estar designados no 
salvamento, no formato word. 

18. Os trabalhos aprovados para apresentação serão divulgados via e-mail enviados ao 
proponente e ainda no sítio eletrônico do Centro de Educação, conforme cronograma abaixo 
descrito. 

19. Qualquer dificuldade no processo de submissão, os/as autores/as devem escrever para o 
endereço eletrônico siidcontato@gmail.com, com a seguinte especificação no assunto: 
SESSÃO DE PÔSTER – DÚVIDA. 

20. O evento não certificará autores/as de trabalhos que não forem apresentados. Os certificados 
ficarão disponíveis sítio eletrônico do Centro de Educação na aba certificados. 

21. Os/As autores/as que submeterem o trabalho serão os responsáveis legais por todo seu 
conteúdo, ficando a Comissão Organizadora isenta de qualquer responsabilidade sobre o 
conteúdo do resumo que for divulgado e/ou publicado através de meios de comunicação, 
pelos/as autores/as ou por terceiros/as. 

22. Normas para elaboração e apresentação de pôsteres: 
a) Dimensões do pôster - Largura: 90 cm. Altura: 120 cm. 
b) O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 

metros. 
c) No pôster deverá constar: Título do trabalho; Autoria e Orientação (se 

for o caso); Instituição; Dados da pesquisa  
(Introdução, Metodologia; Resultados e Discussões, Conclusões e 
Referências bibliográficas). 

d) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho 
sejam facilmente visualizadas. 

e) Caso exista agência de fomento é obrigatório mencioná-la. 
 
CRONOGRAMA  
 

Data limite para submissão de trabalhos 19/08/2019 

Divulgação da Lista de trabalhos aprovados Até 24/08/2019 

Sessão de Pôster 28/08/2019 
 

 

     
     

  

 

  



 
Versão com identificação 

 
 

TÍTULO 
[centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito] 

(linha sem texto, tamanho 12) 
Nome Completo do Autor(a)1; Nome Completo do Autor(a)2; Nome Completo do 

Autor(a) 3; Nome Completo do Autor(a)4 
Orientador/a: Nome Completo5 (quando não 

autor/a) [centralizados, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, negrito] [linha sem texto, tamanho 12] 

1Estudante do Curso de ........- sigla do centro – sigla da Universidade – e-mail; 2Estudante do Curso de.....- sigla do 
centro 

sigla da Universidade – e-mail; 3Estudante do Curso de....- sigla do centro – sigla da Universidade – e-mail ; 
4Estudante do Curso de ........ .- sigla do centro – sigla da Universidade – e-mail; 

5Docente/pesquisador do Depto de ........ – sigla do centro – sigla da Universidade – e-mail 
[centralizados, fonte times, tamanho 10] 

[linha sem texto, tamanho 12] 
Resumo: 
Introdução:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metodologia:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resultados e discussões: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Conclusões:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

[linha sem texto, tamanho 12] 
     Palavras-chave: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx. 

[linha sem texto, tamanho 12] 
     Agência de fomento: xxxxxx 
 
     Referências 

 
 
 
 
 
 



 

Versão sem identificação 
 
 

TÍTULO 
[centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito] 

(linha sem texto, tamanho 12) 
               Resumo:  

 
 
Resumo: 
Introdução:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metodologia:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resultados e discussões: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Conclusões:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

[linha sem texto, tamanho 12] 
     Palavras-chave: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx. 

[linha sem texto, tamanho 12] 
     Agência de fomento: xxxxxx 
 
     Referências 

 


