RETIFICAÇÃO DE EDITAL EM 18/05/2018
Em reunião ordinária de 18/05/2018, o Grupo de Trabalho Educação deliberou pela
alteração do cronograma de submissão dos trabalhos, prorrogando o prazo de inscrições, e abriu
a possibilidade de inscrição de trabalhos de outros municípios.

EDITAL
I CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO GRANDE ABCMRR
25 A 27 DE JUNHO DE 2018
O I Congresso Intermunicipal de Educação do Grande ABCMRR, uma iniciativa inédita na
região, surge a partir do desejo de discutir a Educação e aproximar suas práticas numa grande
oportunidade para unir acadêmicos e educadores. Com o apoio dos gestores educacionais
atuantes no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o evento possibilitará a integração entre os
municípios em um processo de reflexão e atualização sobre temas e desafios contemporâneos.
O Congresso tem o intuito de refletir sobre as Políticas Públicas Educacionais e suas
implicações na região do Grande ABCMRR; dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas nas
redes públicas de educação; reconhecer e valorizar a autoria intelectual docente; analisar as
problemáticas, desafios e oportunidades que determinam os cenários da Educação da infância e
juventude, tendo em vista uma educação mais qualificada aos novos tempos.
Para tanto, procura reunir relatos, experiências e pesquisas desenvolvidas por
educadores das redes públicas de ensino, propor novas intervenções e indicar necessidades de
novos estudos em cada área de abrangência da educação, por meio da submissão dos respectivos
trabalhos.
NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Cada educador (a) – professores, gestores e equipes técnicas e pedagógicas das redes de
ensino – poderá submeter 01 (um) trabalho, com até 01 (um) coautor.
Os trabalhos a serem apresentados deverão pertencer a um dos oito Eixos Temáticos:
EIXO 1: Inovação, Educação e Inclusão
EIXO 2: Inovação, Educação e boas práticas na Educação Infantil
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EIXO 3: Inovação, Educação e boas práticas no Ensino Fundamental
EIXO 4: Inovação, Educação e boas práticas no Ensino Médio e Educação Profissional
EIXO 5: Inovação, Educação e boas práticas na EJA
EIXO 6: Inovação, Educação e boas práticas na formação de professores
EIXO 7: Inovação, Educação e boas práticas integrando tecnologia
EIXO 8: Inovação, Educação e boas práticas de Gestão

ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DOS TRABALHOS
Devem obedecer ao seguinte formato:
a) Os trabalhos devem ser enviados por formulário eletrônico cujo link será
disponibilizado pelas redes públicas de ensino;
b) Os resumos deverão conter até 3.000 caracteres, em torno de 450 palavras, devem
ser digitados com utilização de Word, fonte Arial, corpo 12 e espaçamento simples
entre as linhas do texto;
c) Os resumos devem explicitar o contexto, o objetivo e os resultados obtidos ou
esperados dos trabalhos concluídos ou em andamento.
SELEÇÃO DOS TRABALHOS
O processo de seleção dos trabalhos ocorrerá em duas etapas: uma nas redes públicas de
ensino e outra na Comissão Científica.
1. Da etapa municipal
Os trabalhos a serem submetidos para apresentação oral deverão ser analisados pelas
Secretarias de Educação participantes do Congresso, que farão a seleção de acordo com a
temática do congresso de, no máximo 32 trabalhos por município, e os encaminharão para a
comissão científica até o dia 31 de maio de 2018.
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Essa etapa garante a representatividade de todos os municípios no congresso.
Serão utilizados como critérios para avaliação dos resumos na etapa municipal:
a) Clareza e objetividade;
b) Respeito às normas da Língua Portuguesa;
c) Consistência pedagógica e conceitual.

2. Da etapa da Comissão Científica
Todos os trabalhos selecionados na etapa municipal serão submetidos à Comissão
Científica que emitirá parecer considerando a sua relevância e representatividade municipal, de
acordo com os seguintes critérios:
a) pertinência do trabalho em relação ao Eixo Temático proposto;
b) qualidade linguística: clareza, coerência e coesão textual;
c) conteúdo e contribuição para a produção do conhecimento na área da educação;
d) obediência às normas especificadas para submissão dos trabalhos.
APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS
Os trabalhos selecionados serão expostos oralmente em apresentações de 15 minutos.
Serão disponibilizados recursos áudio visuais compatíveis.
Após as apresentações, será aberto debate.
PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO CONGRESSO
Os trabalhos apresentados na comunicação oral poderão ser publicados em meio digital
nos Anais do I Congresso Intermunicipal de Educação do Grande ABCMRR.
3

Para tanto, os autores que desejarem ter o trabalho publicado nos Anais deverão entregar
o resumo expandido com até 1.000 palavras contendo INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
CONCLUSÃO, seguindo as orientações da Comissão Organizadora.
CERTIFICADOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS:
Os certificados com carga horária de 8 (oito) horas serão expedidos aos autores inscritos
e presentes, mediante a assinatura de lista de presença no ato da apresentação.
CRONOGRAMA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Inscrição de trabalhos: 08 a 25 de maio
Seleção da etapa municipal: 28 de maio a 08 de junho
Seleção da Comissão Científica: 11 a 15 de junho
Divulgação dos trabalhos selecionados para apresentação: 18 de junho
Apresentação dos trabalhos aprovados: 26 de junho
Envio dos resumos expandidos para publicação nos anais do congresso: 27 de junho a 26
de julho.
LINKS DE INSCRIÇÃO
Município de Santo André
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGja9JVkNsSHwgC4Ns8BYml096uMHdswCPVUh
DJIY5By41QA/viewform?usp=pp_url
Município de São Bernardo do Campo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHXdVPhrdUvwjIh6Y1RZrlYG1sDiK3cGSFat_c7kq_OXgfQ/viewform?usp=pp_url
Município de São Caetano do Sul
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM9c-9I4phuzHsEf3C5CiOzEpMWhhhJciQOatf3fMw17Pdw/viewform?usp=pp_url
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Município de Mauá
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLTky8G0v2TuomQ7THeC3K8WcBkbs0v5X2wIQk
njc38Q0FHw/viewform?usp=pp_url
Município de Ribeirão Pires
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsOAvC-wEd1wBkqbH2HPkjL3AXOPtIvEBq_Ab_RqLErShfA/viewform?usp=pp_url
Município de Rio Grande da Serra
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdat1wnXtFAEuTXzqWz2v3jpsh3S_g3P-XQJc8WiBZwjALXw/viewform?usp=pp_url
ETECs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNae1aGskPvxnNilcFFFO1wAZZwgdQ1iZv544mB0
Z1wPDK2w/viewform?usp=pp_url
Outros municípios
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSJm0efn6aUVQEpLKB11rYxN3dfk9HTOXMnaXU
t2JCOy8U0A/viewform?usp=pp_url
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