
 

 

 

 

EDITAL - 2017 
 

XII Jornada do PPGE do Centro Universitário Moura Lacerda 

 

A XII Jornada do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro Universitário Moura Lacerda  

está voltada para a divulgação de trabalhos científicos e inovações na área de Educação. Visa promover o 

aprofundamento e o compartilhamento da análise de questões educacionais, com temáticas referentes às linhas 

de pesquisa do PPGE, consolidando um espaço para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica. 
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Inscrição no evento 

A inscrição no evento é obrigatória para todos os que desejam participar com ou sem apresentação de 

trabalho. O período para a inscrição no evento inicia-se em 21/08/17 até 24/09/17, sem apresentação de 

trabalho.  

O prazo para inscrições com apresentação de trabalho (resumo ou resumo expandido) é até dia 

15/09/17. 

 Os trabalhos inscritos poderão ser no formato de resumo (para pesquisas iniciais) ou resumo 

expandido (para pesquisas já em desenvolvimento ou fase de conclusão). Todos os trabalhos deverão ser 

apresentados em formato de pôster (anexo o modelo), oralmente. 

Os melhores trabalhos, selecionados pela Comissão Científica do Evento, serão convidados para 

publicação de um artigo acadêmico no períodico Plures-Humanidades (B2) 

As incrições no evento devem ser feitas no portal do Centro Universitário Moura Lacerda, 

www.mouralacerda.edu.br 

 

Normas para submissão de resumo (para pesquisas iniciais) 

 O resumo deve ter de 300 a 500 palavras; 

 O documento deve ser enviado em formato Microsoft Word. (doc ou docx); 

 Página A4, formato uma coluna; 

 Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12; 

 Espaçamento: simples, justificado; 

 Margem superior e inferior com 2,5 cm; 

 Margem esquerda e direita com 3 cm;  

 O título deve ser em negrito, centralizado, caixa alta. Utilize Times New Roman, tamanho 16 

 Os nomes dos autores, à direita seguido do nome da Instituição. Utilize tamanho 14; 

 Utilizar de 3 a 5 palavras-chave. 

 



 

 

 

 

Normas para submissão de resumo expandido (para pesquisas já em desenvolvimento ou em fase final) 

 O resumo expandido deve ter 3 páginas; 

 O documento deve ser enviado em formato Microsoft Word. (doc ou docx); 

 Página A4, formato uma coluna; 

 Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12; 

 Espaçamento: 1,5cm, justificado; 

 Margem superior e inferior com 2,5 cm; 

 Margem esquerda e direita com 3 cm; 

 O título deve ser em negrito, centralizado, caixa alta. Utilize Times New Roman, tamanho 16. 

 Os nomes dos autores, à direita seguido do nome da Instituição. Utilize tamanho 14. 

 Utilizar de 3 a 5 palavras-chave. 

 

Referências e anexos: 

 As citações e Referências devem seguir as normas da ABNT NBR: 10520 e NBR: 6023. As normas 

podem ser verificadas no portal do Moura Lacerda, na aba Mestrado; 

 Não utilizar notas de rodapé (utilizar nota de final de texto); 

 As referências devem ficar localizadas ao final do texto, contendo exclusivamente as obras citadas 

(apenas para resumos expandidos); 

 Caso haja ilustrações como quadros, tabelas, gráficos, figuras (fotografias, desenhos etc.) estes devem 

vir no corpo do texto, com legendas explicativas na margem superior da ilustração, e com indicação de 

fonte na margem inferior, ambos com fonte de letra tamanho 10. 

 

Pôster: modelo anexo 

 Modelo do banner em anexo; 

 Medida de 90 cm por 120cm;  

 Pode ser impresso em papel 

 Pode ser composto com textos, imagens, gráficos, quadros e tabelas 

 

Avaliação 

Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do evento. 

 


