REGRAMENTO PARA OS TRABALHOS CIENTÍFICOS

1. Apresentação

Caros colegas, o Instituto Conhecer tem a alegria e muita honra em informarvos que o Congresso BRINCAR Internacional 2019, com o tema
“Aprendendo a Aprender, Vivenciando Novos Caminhos”, será realizado no
SESC de Guarapari (ES), nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Dentro de
sua programação teremos a satisfação de integrar um espaço de
conhecimento e troca de saberes e fazeres voltados às práticas e pesquisas
que congregam as vivências de professores e pesquisadores. Objetivando-se,
sobretudo em oportunizar um espaço de socialização de resultados destas
práticas e pesquisas, bem como disseminar experiências significativas que
convertam na ampliação do conhecimento, no enriquecimento de novas
práticas e principalmente em ações que contribuam efetivamente para a
qualidade do aprendizado.

O Congresso Brincar nasceu em 2016, como uma nova proposta de evento
para profissionais que trabalham com Educação Infantil e Anos Iniciais,
propondo um novo olhar e discussões relevantes para uso dentro do ambiente
escolar, além de auxiliar no desenvolvimento das crianças. O sucesso do
evento rendeu uma segunda edição no ano seguinte, arrebatando professores
a um novo patamar de visão de mundo e ensino, influenciando positivamente
na educação dos alunos.

O BRINCAR é o congresso que chegou para falar diretamente com o professor
da Educação Infantil e Anos Iniciais de norte a sul do Brasil. Uma nova
proposta com fins educativos e comprometimento com a inspiração do
professor para a sua prática na sala de aula.

Seguindo a proposta de eventos do Instituto Conhecer, o Congresso
BRINCAR traz palestrantes inovadores e de renome internacional para a
capacitação de professores, educadores e estudantes da área da Educação.

2. Comitê Científico
•

Vicente De Paula Zanotti Falcão
Diretor do Evento

•

Roselane De Araujo Lima Barreira
Coordenadora do evento
Clique aqui para acessar o currículo

•

Maria Deuceny Da Silva Lopes Bravo Pinheiro
Doutora Em Ciências da Educação
Clique aqui para acessar o currículo

3. Objetivos

Disseminar o conhecimento advindo de práticas vivenciadas nos diferentes
contextos das salas de aulas, proporcionando um espaço de diálogo entre as
pesquisas no âmbito da educação básica de acordo com os eixos temáticos
para esse evento, além de provocar os professores, pedagogos e
pesquisadores a envidar esforços no sentido de contribuir para a qualidade da
aprendizagem no âmbito das escolas de Educação Básica.

4. Submissão de trabalhos

Para submissão de trabalhos é necessário que todos os autores estejam
devidamente inscritos no Congresso BRINCAR. Após a confirmação de
pagamento de sua inscrição para o congresso, você estará apto a entrar no

sistema de submissão de trabalhos. É imprescindível que você acompanhe seu
e-mail, o status da avaliação do seu trabalho e/ou, eventualmente, fazer
alterações no material já submetido se solicitado pelo Comitê Científico.

Os Trabalhos poderão ser submetidos em forma de resumo expandido nas
categorias:

A) Comunicação Oral de Pesquisa

As apresentações de Comunicação oral serão distribuídas em salas, de acordo
com os eixos, será conduzida por um coordenador do eixo, que coordenará o
tempo de até 15 minutos e mediarão os debates com os presentes. Na
comunicação oral de pesquisa poderão ser inscritos pesquisas em andamento,
porém, que já apontem dados, análises e alguns resultados de discussões.

B) Relatos de Experiências

O relato de experiência é a descrição detalhada, baseando-se numa reflexão
teórica de uma experiência realizada, nesse caso, tendo uma relação direta
com o eixo temático no qual a proposta será inscrita. Deve apontar, além do
marco teórico, a descrição das atividades realizadas, as metodologias e os
resultados

alcançados.

Os

Relatos

de

experiências

serão

também

apresentados na comunicação oral. Dos relatos de experiências aprovados
para apresentação, serão selecionados os 06 (seis) mais relevantes pela
coordenação científica de acordo com os critérios de avaliação para exposição
em Pôster durante o evento.

4.1. Quem poderá participar?

Acadêmicos, Pesquisadores, Professores, Gestores e demais profissionais
envolvidos diretamente com a área da Educação.

4.2. Normas para submissão e apresentação dos trabalhos

4.2.1. A inscrição para o Congresso Brincar é de responsabilidade do
candidato.
4.2.2 - O candidato deverá submeter o seu trabalho para apreciação do
Comitê Científico de 01/03/2019 a 10/05/2019.
4.2.3. O candidato poderá enviar até 03 (TRÊS) trabalhos.
4.2.4. Em caso de trabalhos com mais de um autor, todos devem estar inscritos
no Congresso.
4.2.5. As informações e autoria dos trabalhos são, exclusivamente, da
responsabilidade de seus autores, não sendo permitidas, sob nenhuma
hipótese alteração, exceto, se solicitado pelo Comitê Científico.
4.2.6. Só serão aceitos trabalhos escritos em português e dentro das Normas
apresentadas.
4.2.7. Os trabalhos devem ser submetidos em forma de resumo expandido
conforme modelo disponibilizado (anexo 01), em arquivo Word for Windows, ao
endereço de e-mail trabalhos@institutoconhecer.org.br, junto com a ficha de
inscrição conforme modelo disponibilizado (anexo 02).
4.2.8. Serão aceitos ATÉ 03 (TRÊS) trabalhos por participante, podendo cada
trabalho ter no máximo 03 autores e para a comunicação oral apenas 01(um)
dos autores fará a apresentação.
4.2.9. Os trabalhos submetidos serão avaliados por um Comitê Científico que
emitirá parecer por meio eletrônico, selecionando aqueles que serão
apresentados, seguindo critérios de relevância, consonância com os eixos
propostos, qualidade textual e de formatação do trabalho de acordo com as
normas expressas.
4.2.10. Não cabe recurso para os trabalhos recusados, nem ressarcimento de
valores referentes a qualquer pagamento já realizado.
4.2.11. Os pôsteres deverão ficar expostos nos seguintes horários: das 15h às
22h do dia 24/05 (sexta-feira) e das 8h às 19h do dia 25/05 (sábado) para

visitação dos participantes do Congresso Brincar Internacional e demais
visitantes, em locais predeterminados pela organização do Congresso.
4.2.12. Os responsáveis pelos pôsteres selecionados deverão providenciar a
impressão dos mesmos para sua exposição com antecedência.
4.2.13. Receberão certificado de apresentação do pôster apenas os
participantes que estiverem presentes no evento.
OBS: Não será permitida apresentação por terceiros (não autores), pelo menos
um dos autores do trabalho deverá permanecer junto ao pôster para responder
às questões avaliativas.
4.2.14. O resultado dos trabalhos selecionados para apresentação dentro da
programação oficial do evento estará disponível no site oficial, mídias sociais
e/ou e-mails do Instituto Conhecer, a partir do dia 15/05/2019.
4.2.15.

As apresentações de trabalhos selecionados, acontecerão no dia

25/05/2019, no horário de 13h às 14h, no auditório principal do congresso.
4.3. Temas livres desde que compreenda da Educação Infantil aos Anos
Iniciais

4.3.1. Eixos Temáticos
• EIXO 1 – Movimento, Cultura e Cotidiano
• EIXO 2 – Práticas de Educação Especial e Inclusiva
• EIXO 3 – Alfabetização e Letramento
• EIXO 4 – Formação de Professores
• EIXO 5 – Avaliação na Educação
• EIXO 6 – Novas Tecnologias Aplicadas à Educação
• EIXO 7 – Linguagem Matemática
• EIXO 8 – Psicologia Infantil
• EIXO 9 – Gestão
• EIXO 10 – Políticas Públicas de Educação Integral na Infância
• EIXO 11 – BNCC e Educação Integral
• EIXO 12 – Práticas Pedagógicas: Infâncias, Diversidade e

Diferenças
• EIXO 13 – Protagonismo Infantil: Escuta e Participação

4.4. Quanto à formatação dos trabalhos:

4.4.1 - Vide anexo 1 - modelo do Pôster
Os casos omissos que surgirem serão avaliados e resolvidos pela Comissão
Organizadora do Congresso.

Informações e Contatos:

Telefones:

(27) 3183-6500 / 99901-0145

WhatsApp:

(27) 99901-0151

E-mail:

atendimento@institutoconhecer.org.br

ANEXO 01 – MODELO DO PÔSTER

Os pôsteres (ou banners) deverão ser elaborados de acordo com o modelo
disponível no link abaixo, respeitando as medidas 90 x 120 cm e também
seguir as normas e tamanho de fonte.

A impressão deve ser arcada pelo cursista com antecedência. O material deve
ser lona com acabamento em bastão na parte superior e inferior, e corda para
pendurá-lo na área que será disponibilizada para esta finalidade.

Clique na imagem acima para baixar

ANEXO 02 – FICHAS DE INSCRIÇÃO
• Ficha de Inscrição de comunicação oral de pesquisadores

Clique na imagem acima para baixar

• Ficha de inscrição de relato de experiência

Clique na imagem acima para baixar

O(a) Aguardamos

no SESC Guarapari/ES para esta partilha de

conhecimento.

Bom Congresso para TODOS!

Atenciosamente,
A Comissão Organizadora

