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CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O I Encontro sobre Formação Inicial de Professores em Exercício na Educação Básica do 

PARFOR/UFPI (I ENFORUFPI) é, sobretudo, um evento comemorativo dos cinco anos de 

implantação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Nesse sentido, a apresentação de 

trabalhos é restrita a professores e alunos vinculados ao PARFOR/UFPI, conforme o 

seguinte: 

a) Alunos e professores vinculados aos cursos de Música e Pedagogia do 

PARFOR/UFPI no período 2014.2 poderão apresentar trabalhos em formato de 

Comunicação Oral, Pôster e Oficina1; 

b) Os demais alunos e professores vinculados ao PARFOR/UFPI poderão submeter 

trabalhos em formato de Comunicação Oral e Pôster. 

 

A submissão de trabalhos para o I ENFORUFPI deverá ser feita, observando-se o 

seguinte: 

 A inscrição com submissão de trabalho é condicionada à apresentação de resumo 

simples; 

 Cada inscrição dará direito à submissão de até 02 (dois) resumos distintos; 

 O (s) autor (es) de cada resumo submetido deverá (ão) estar obrigatoriamente inscrito 

(s) no evento; 

                                                           
1
 A realização da Oficina está condicionada à apresentação da proposição do trabalho até o dia 30/04/2015 

e à aprovação anterior do Resumo. 

http://www.enforufpi.ufpi.br/
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 O texto apresentado é de responsabilidade do (s) autor (es) e deverá ser escrito em 

conformidade com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e de acordo com a 

ABNT; 

 Os trabalhos devem estar relacionados a um dos eixos temáticos apresentados a 

seguir: 

o Eixo Temático 1 – Formação inicial e continuada de professores  

o Eixo Temático 2 – Fundamentos e dimensões do ensino e da aprendizagem 

o Eixo Temático 3 – Metodologias e práticas de ensino 

o Eixo Temático 4 - Currículo e políticas educacionais 

o Eixo Temático 5 - Temas transversais e interdisciplinares 

o Eixo Temático 6 – Diversidade e educação inclusiva 

o Eixo Temático 7 – Recursos didáticos e tecnologias educacionais 

o Eixo Temático 8 – Diferentes tempos e contextos educacionais 

o Eixo Temático 9 - Investigação da realidade educativa 

o Eixo Temático 10 - Gestão de sistemas educativos 

 Os trabalhos que não atenderem as normas de apresentação e às sugestões dos 

pareceristas, não serão publicados nos anais do evento. 

 

Os textos das apresentações serão publicados na Form@re, revista eletrônica do 

PARFOR/UFPI. Para composição dos anais, o texto deverá ser enviado na forma de 

resumo expandido, em arquivo anexado, enviado para o endereço eletrônico da revista 

Form@re (revistaparfor@ufpi.edu.br), para submissão ao Comitê Científico. Ao enviar o e-

mail o campo assunto deve ser informado o Eixo no qual o trabalho se insere. Será 

enviado um e-mail pela Comissão Científica com a confirmação do recebimento do 

arquivo. 

Comissão Organizadora 
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