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EDITAL N. º 01/2019 

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A Comissão Organizadora do I CONINTE (I Congresso Internacional de 

Educação, Letras e Arte de Canindé de São Francisco) em parceria com a 

Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC / Py, DEXTER, ACLAS E IBJ 

comunica aos interessados em apresentar trabalhos científicos no I 

CONINTE, a abertura do edital para as chamadas públicas de trabalho 

científico. O evento científico ocorrerá no dia 16 de agosto 2019. Poderão 

participar alunos de graduação, pós-graduação e autores de produção 

científica e monografias de conclusão de curso. Serão aceitos trabalhos que 

envolvam uma ou mais áreas relacionadas à Educação. 

 

2 DATAS 

A data de envio deverá respeitar o prazo da chamada de trabalhos, que será 

de 01 de junho a 30 de julho de 2019. O artigo deverá ser enviado para o 

seguinte e-mail:ICONINTE.BR.PY@gmail.com 

• A avaliação e seleção dos artigos ocorrerão de 30 de julho a 07 de 

agosto de2019; 

• Os comunicados de aprovação dos artigos serão enviados aos 

pesquisadores por e-mail no dia 08 de agosto de 2019, em caso que o 

material não esteja dentro das normativas citadas neste edital, o autor 

receberá de volta o trabalho e terá 72h para fazer os devidos ajustes 

sendo o mesmo responsável por este encaminhamento. A relação dos 

artigos aceitos pela banca também será exposta no site oficial do 

evento: https://bit.ly/2RzkSOT, nos respectivos dias mencionados 

anteriormente. 

 

3 DOS ITENS OBRIGATÓRIOS 

O trabalho deve constar de um artigo científico com no máximo 20 laudas e 
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no mínimo 13 laudas, de um banner na medida de 120 cm de altura X 90 cm 

de largura, sendo estes submetidos à avaliação de banca.  

O(s) autor(es) deve(m) enviar também um currículo contendo titulação 

máxima, instituição de vínculo, endereço eletrônico e telefone para contato. 

 

3.1- DA FORMATAÇÃO DO ARTIGO 

 

3.1.1 O artigo deve possuir a seguinte estrutura (seguindo-se a ordem 

apresentada): 

 Título; 

 Autor(es); 

 Resumo; 

 Palavras-chaves; 

 Conteúdo (Introdução, desenvolvimento textual e conclusão); 

 Referências. 

 

3.1.2 O título deverá ser grafado em caixa alta (10 palavras no máximo), Arial 

com fonte12; 

 

3.1.3 O autor do artigo deve ser indicado do centro para a margem direita, 

corpo Arial fonte 12. Caso haja mais de um autor, deverá ser obedecida a 

ordem alfabética, ou se houver titulações diferentes deverão seguir a ordem 

da maior para a menor titulação. Os dados da titulação serão indicados em 

nota de rodapé através de numeração ordinal; 

 

3.1.4 O resumo deve possuir até 350-500 palavras sem divisão de 

parágrafos, corpo Arial fonte 12, espaço simples, o mesmo deverá 

conter de três a cinco palavras-chave do trabalho; 

 

3.1.5 As margens devem estar no modo justificado, dentro dos limites 

padronizados, com as seguintes medidas: 

 Superior: 3,0 cm. da borda superior da folha; 



   
 

 

 Esquerda: 3,0 cm da borda esquerda dafolha; 

 Direita: 2,0 cm. da borda direita dafolha; 

 Inferior: 2,0 cm. da borda inferior dafolha; 

3.1.6 A numeração deve ser colocada no canto superior direito, a 2 cm da 

borda do papel, com algarismos arábicos, e tamanho da fonte menor, sendo 

que a primeira página não leva número, mas é considerada na contagem geral 

do número de páginas; 

3.1.7 O espaçamento entre as linhas é de 1,5 cm. As notas de rodapé, o 

resumo, as referências, as legendas de ilustrações e tabelas, as citações 

textuais de mais de três linhas devem ser digitadas em espaço simples de 

entrelinhas; 

3.1.8 As referências listadas no final do trabalho devem ser separadas entre si 

por um espaço duplo. 

 

3.2- DA FORMATAÇÃO DO BANNER 

3.2.1 A confecção do banner deve ser na medida de 120 cm de altura X 90 cm 

de largura. 

3.2.2 Na parte superior centralizada devem constar a IDENTIFICAÇÃO DO 

CONGRESSO em letras caixa alta. 

3.2.3 Título do trabalho também centralizado em caixa alto; 

3.2.4 Nome do autor do centro para margem direita em itálico e negritado; 

3.2.5 Resumo do artigo científico conforme as regras de formatação do artigo; 

3.2.6 Palavras chaves; 

3.2.7 Local e ano. 

 

4 – APRESENTAÇÕES DETRABALHOS 

4.1 As apresentações serão agrupadas por áreas da Educação; 

4.2 Os trabalhos selecionados receberão devidamente um certificado 

emitido pela UTIC, ACLAS E DEXTER, por sua apresentação no I 

CONINTED. 

 



   
 

 

4.3 – O acadêmico disporá de 10 (dez) minutos para a apresentação de seu 

trabalho; 

4.4 – Cada acadêmico apresentará 01 (um) único trabalho no referido 

Congresso; 

4.5 – As apresentações do trabalho ocorrerão no dia 16/08/2019 no horário das 

08h00min as 12h00min; 

4.6 – Iniciada as apresentações do trabalho caso o acadêmico não se encontre 

presente na data e horário determinado por esse edital, perderá sua vaga, não 

cabendo nenhuma apelação. 

4.7 – Os casos não previstos nesse Edital serão avaliados e definidos pelos 

membros da Comissão Científica.  

 

Canindé de São Francisco, 01 de julho de 2019. 


