
Orientações para submissão de trabalhos

1 - Todos os trabalhos (Comunicações Orais) devem ser enviadas em formato de editor de textos 
Word 1997 ou posterior, com as seguintes diretrizes:
•Papel A4 (29,7cm x 21 cm)
•Margens de 03 cm
•Fonte Times New Roman tamanho 12
•Espaço entrelinhas de 1,5
•Alinhamento justificado
•As páginas deverão estar numeradas na parte superior direita.
2 - O título do trabalho deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento centralizado. Os 
nomes dos autores(as) serão incluídos logo abaixo do título do trabalho, alinhados à esquerda e 
acompanhados pela identificação da instituição e país de origem e pelo endereço eletrônico dos 
autores/autoras.
3 - A submissão dos trabalhos será realizada por meio de um resumo, em português.
4 - O resumo deverá conter, no mínimo, 1 (uma) lauda, incluindo Título, Texto, Tabelas, Figuras e 
Referências.
5 - No Resumo deve ser indicado um dos seguintes eixos:
•Políticas Públicas Educacionais
•Ensino Superior e EaD
•Tecnologias Educacionais

OBSERVAÇÃO: 
Caso haja interesse, o autor poderá enviar o trabalho completo (referente ao Resumo) em forma de 
artigo para publicação nos Anais do Seminário, obedecendo às normas previstas nas orientações do 
comitê científico e a data de envio prevista no calendário do evento.
Nesse caso, o texto (trabalho completo) deve seguir a mesma formatação do Resumo. O texto 
(Trabalho completo), incluídas as notas de rodapé, referências bibliográficas e quadros e tabelas, deve 
ter uma extensão entre 20.000 e 35.000 caracteres, incluindo os espaços entre as palavras. 

Procure abordar no trabalho as seguintes seções:

- A seção Introdução deverá conter a apresentação da temática/objeto, os objetivos e a justificativa do 
problema estudado de forma clara, utilizando-se de revisão de literatura.

- A seção Metodologia deve ser concisa e suficientemente clara, de modo que o leitor entenda os 
procedimentos utilizados, incluindo ainda as referências da metodologia de estudo e/ou análises 
empregadas. 

- A seção Resultados e Discussão devem conter os dados obtidos até o momento, podendo ser 
apresentados também em forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve estar 
baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, 
vantagens e possíveis limitações. 

- As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser apresentadas com qualidade, de 
modo que possibilite uma reprodução legível, inseridas no texto e numeradas com algarismos 
arábicos. Nas Tabelas, o título deve ficar acima (sem negrito) e nas Figuras, o título deve ficar abaixo 
(sem negrito). É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e 
Tabelas.

- A seção Conclusões deve ser elaborada com base nos objetivos e resultados do estudo.

- Na seção Referências serão listados apenas os trabalhos mencionados no texto de acordo com as 
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS UEMG


