NORMAS PARA O ENVIO DE PROPOSTAS DE MESA REDONDA
Objetivo: Promover debates acerca do tema geral do evento e suas demandas, como também, sobre uma
ou mais áreas relacionadas aos grupos de trabalho do evento e ainda análises sobre conjuntura política,
acadêmica, social e profissional no âmbito da Educação Inclusiva.

Atividade proposta por Professores (a), Pós-Graduandos (a), Mestres ou Doutores. A atividade
deverá ter duração de 90 minutos, com dois apresentadores e um coordenador (que devem estar
previamente cadastrados no site do evento). Preferencialmente, as abordagens devem ser
problematizadoras de forma a propiciar o debate. Cada profissional tem 30 minutos para sua
exposição e, ao final, o coordenador tem trinta minutos para articular a participação da plateia
ressaltando e interagindo com a contribuição de cada um dos expositores.
A proposta da mesa redonda deverá apresentar clareza na definição dos objetivos que serão
debatidos pelos proponentes. Descrição dos aspectos relevantes da temática e explicitação da
literatura que a fundamenta. Contribuição para a temática central e ou grupos de trabalho
relacionados à edição de 2018 do III CINTEDI. Clareza e correção de linguagem.
Formatação:
O resumo deverá conter no mínimo 1000 e no máximo 2100 caracteres com espaçamento,
digitado em Word para Windows (2007 ou inferior), em fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaço simples, alinhamento justificado. Utilize no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves.
No formulário eletrônico o proponente deverá indicar os dois apresentadores e o coordenador da
mesa redonda.
IMPORTANTE: A submissão da proposta deverá ser a mesma do arquivo enviado em anexo na
plataforma de submissão. Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail e fora do prazo.
IMPORTANTE: Não serão oferecidas ajuda de custo, hospedagens e alimentação para os
proponentes de propostas aprovadas. Será disponibilizado apenas o projeto de slides
(Datashow).
DATAS IMPORTANTES
09 de abril de 2018 – Prazo para submissão de propostas
18 de abril de 2018 – Divulgação das propostas aprovadas
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