
Submissão de Resumo expandido para o III Seminário Internacional 

Infâncias e Pós-colonialismo: pesquisas em busca de pedagogias 

descolonizadoras  

Período de submissão: 18 de abril a 18 de maio de 2022 

1. Submissão – normas gerais 

 

• Podem submeter resumo expandido na condição de autora(or): estudantes de 

graduação e pós-graduação, professoras(es) e pesquisadora(es) da Educação 

Básica e Ensino Superior, e integrantes de movimentos sociais.  

• Serão aceitos trabalhos resultado de pesquisas, ensaios e relatos de 

experiências de práticas pedagógicas que dialoguem com a temática do III 

Seminário em busca de Pedagogias descolonizadoras, antiracistas, 

antifascistas, antiadultocêntricas , antimachistas, antielitistas (ver a ementa do 

evento)  

• Cada autora(or) poderá submeter apenas um trabalho. O trabalho pode ter até 

três autoras(es). 

• Uma/Um das(os) autoras(es) de cada trabalho deve enviar o resumo expandido 

pelo e-mail 3seminarioinfanciasepos@gmail.com que então será submetido à 

apreciação do Comitê Científico, 

• Os trabalhos poderão ser submetidos em português ou espanhol.  

• O resultado da avaliação será divulgado no site da universidade: 

https://www.fe.unicamp.br no dia 13 de junho de 2022.   

• Os trabalhos aprovados serão apresentados na Sessão de Comunicação Oral 

nas manhãs do dia 23/6 e 24/6 das 8h30 às 11h30 e das 11h30 às 13h30.  

 

2. Orientações  

O arquivo contendo o resumo expandido deve ser enviado em Word (.doc; . 
docx), exclusivamente pelo e-mail 3seminarioinfanciasepos@gmail.com 

O texto deve ser inédito e não pode ter sido apresentado ou publicado em outro 

evento científico. 

As(os) autoras(es) deverão se responsabilizar pela correção 

ortográfica e gramatical, bem como pela adequação do resumo expandido às 

normas técnicas da ABNT ( tamanho A4; margem superior e esquerda com 3 

cm e margem inferior e direita com 2 cm; título maiúsculo negrito centralizado, 

letra Times New Roman, fonte 12, espaçamento 1,5, resumo com 3 a 5 

palavras-chave e as referências). 

Serão aceitos como resumo expandido os ensaios e as pesquisas com 

conclusão parcial ou final e relatos de experiências, contendo introdução; 

desenvolvimento; resultados e discussões; conclusão; lista de referências 

utilizadas em conformidade com as normas da ABNT.  

O texto do resumo expandido deverá conter entre 12.000 (mínimo) a 15.000 

(máximo) caracteres com espaços, incluindo na contagem: a) Título do 
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trabalho;  b) Resumo até 200 palavras, seguido das Palavras-chave; c) Texto 

do trabalho;  d) Notas de rodapé; e) Referências; f) Quadros ou tabelas. 

 

3. Orientações para as apresentações 

As(os) autoras(es) dos trabalhos selecionados terão até 15 minutos para fazer 

sua apresentação oral. Certificados serão fornecidos apenas as autoras(es) 

que estiverem “ presentes” e atuantes na apresentação. 

Os links das salas virtuais serão enviados por e-mail, com 30 minutos de 

antecedência no dia da apresentação. 

Assim, as salas virtuais serão abertas 30 minutos antes do início de cada 

sessão. Pedimos as(os) autoras(es) para entrar com antecedência para testar 

microfone e câmera. 

Enviar para a(o)  monitora(o) da sala a sua apresentação. Antes de iniciar a 

sessão, a(o) monitora(o) responsável pela sala virtual irá informar o e-mail para 

que as(os) autoras(es) enviem a apresentação. 

Datas Importantes 

Período de Inscrição no III Seminário 
Internacional Infâncias e Pós-

colonialismo: pesquisas em busca de 
pedagogias descolonizadoras 

18/05 a 13/06/2022 
 

Prazo para Submissão de trabalho 18/04/2022 a 18/05/2022 

Divulgação dos resultados 13/06/2022 

Abertura  22/06/2022 (19h às 23h) 

Apresentação das comunicações orais 
23 e 24/06/2022 (8h30 

às11h30 e 11h30 às13h30)  

Rodas de Conversa 
23/06/2022 (14h às 18h e 

18h30 às 22h30) 
24/06/2022 (14h às 18h)  

Encerramento 24/06/2022 (19h às 23h)  

 

Contato com a coordenação do evento pelo e-mail: 

3seminarioinfanciasepos@gmail.com 

Vanderlete Pereira da Silva 

Elina Elias de Macedo 

Ana Lúcia Goulart de Faria  

(Coordenação do evento) 
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