III ENCONTRO NACIONAL DE LICENCIATURAS EM
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA e
I ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO ONLINE
“AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ONLINE: NOVOS
OLHARES, NOVAS PERSPECTIVAS”.

DIRETRIZES PARA INSCRIÇÃO, SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

O III ENCONTRO NACIONAL DE LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E I
ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO ONLINE é uma realização do Núcleo de
Educação a Distância da Universidade Metropolitana de Santos, é um evento científico
cujo objetivo principal neste ano é o incentivo e estímulo à pesquisa e ao
compartilhamento de práticas relacionadas à avaliação da aprendizagem no contexto da
educação online.
Para participar a inscrição é obrigatória, o evento contará com 1000 vagas por ordem de
inscrição.
A edição de 2020 acontecerá nos dias 01 e 02 de outubro e será totalmente online, sendo
que em cada um desses dias ocorrerá em um período uma mesa composta por
pesquisadores na área e o outro período por comunicações orais de professores, tutores e
funcionários do Núcleo de Educação a Distância e participantes inscritos.
Serão aceitos trabalhos científicos na modalidade Comunicação Oral resultantes
de artigos científicos finalizados e de relatos de experiência em que os participantes
fazem uma descrição resumida e objetiva da delimitação de uma situação problema,
indicando a relevância para o contexto e a integração teoria-prática.
Para submissão de artigo na modalidade Comunicação Oral, após inscrição, o autor
deverá submeter o artigo para avaliação por meio do email encontro.artigocientifico@unimes.br
Após a divulgação da aprovação do artigo, o autor apresentador terá 3 dias para confirmar
a sua participação com apresentação. Os trabalhos apresentados nesta modalidade farão
parte dos Anais do Evento com publicação online.

Período para submissão: De 01 a 20/09/2020
Para submissão o artigo deve ter de 8 (oito) a 12 (doze) páginas e apresentar os
seguintes tópicos e atender aos critérios:
•
•
•

Resumo (limitado a 1500 caracteres, contando os espaços)
Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5)
Introdução (apresentação do tema e objetivos)

•
•
•
•
•
•
•
•

Revisão bibliográfica
Metodologia
Discussão dos resultados
Considerações finais
Referências
Número máximo de autores e coautores: 3
Número máximo de artigos por pessoa como autor: 1
Número máximo de artigos por pessoa como coautor: 1

O Comitê Científico avaliará os artigos a partir dos seguintes critérios:
•
•
•

Diálogo com a literatura recente sobre o tema, apresentando uma articulação clara
entre os resultados obtidos, a base teórica adotada e o encaminhamento
metodológico usado;
Adequação às normas; e
Correção linguística.

O artigo deverá ser enviado, obrigatoriamente, em formato .doc, segundo as normas
indicadas para o e-mail encontro.artigocientifico@unimes.br sendo que os trabalhos
serão avaliados por revisores convidados pela Coordenação do Comitê Científico do
evento.
Somente os trabalhos aceitos poderão ser apresentados.
Os trabalhos e conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade dos autores, e
poderão não expressar a opinião da Comissão Organizadora do evento.
Os autores aceitam que a organização do evento tenha plenos direitos sobre os trabalhos
enviados, podendo divulgá-los tanto online como impresso, sem o pagamento de qualquer
remuneração;
No caso de o trabalho avaliado ter recebido recomendação para modificação, o autor
deverá efetuar novamente sua submissão, no prazo de até 3 dias.
Caso o artigo seja aprovado, o participante fará a apresentação por web conferência na
data e horário estabelecidos pela comissão organizadora.
Somente serão emitidos certificados aos trabalhos cujo (s) autor(es) comparecer(em) à
interação.
Os certificados serão emitidos apenas no formato eletrônico.

Para submissão de relato de experiência para apresentação na modalidade
Comunicação Oral, após inscrição, o autor deverá submeter o relato de experiência para
avaliação por meio do e-mail encontro.relatodeexperiencia@unimes.br Após a
divulgação da aprovação, o autor apresentador terá 3 dias para confirmar sua
participação e apresentação.
Os relatos de experiência terão também farão parte da publicação dos Anais do Evento
em formato online.

Período para submissão: De 01 a 20/09/2020
por meio do e-mail encontro.relatodeexperiencia@unimes.br
O relato deve ter de 3 a 7 páginas e apresentar, no mínimo, os seguintes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•

Resumo (limitado a 1500 caracteres, contando os espaços)
Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5)
Introdução (apresentação do tema e objetivos)
Contexto e realidade investigada
Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade
Análise da situação-problema e propostas de inovação ou intervenção ou
recomendação
Conclusões e contribuição tecnológica/social

Como se trata de um trabalho de cunho científico, o Relato de Experiências em Ensino
Remoto deve apresentar as bases teórico metodológicas que lhe dão suporte. Embora

não exijam um capítulo à parte de fundamentação teórica, elas devem aparecer ao longo
do trabalho, podendo estar diluídas nos itens anteriormente citados, com ênfase nos itens:
•
•

Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade e
Análise da Situação-problema e propostas de
inovação/intervenção/recomendação.

O Comitê Científico avaliará os relatos a partir dos seguintes critérios:
•
•
•
•

Relevância e contribuições do trabalho para o eixo temático;
Diálogo com a literatura recente sobre o tema, apresentando uma articulação clara
entre os resultados obtidos, a base teórica adotada e o encaminhamento
metodológico usado;
Adequação às normas; e
Correção linguística.

•
•
•

Número máximo de autores e coautores: 3
Número máximo de artigos por pessoa como autor: 1
Número máximo de artigos por pessoa como coautor: 1

O relato de experiência deverá ser enviado, obrigatoriamente, em formato .doc, segundo
as normas indicadas. Os trabalhos serão avaliados por revisores convidados pela
Coordenação do Comitê Científico do evento.
Os trabalhos e conceitos emitidos nos relatos de experiência são de responsabilidade dos
autores, e poderão não expressar a opinião da Comissão Organizadora do evento;
Os autores aceitam que a organização do evento tenha plenos direitos sobre os trabalhos
enviados, podendo divulgá-los tanto online como impresso, sem o pagamento de qualquer
remuneração;
No caso de o trabalho avaliado ter recebido recomendação para modificação, o autor
deverá efetuar novamente sua submissão, no prazo de até 3 dias;
Caso o relato de experiência seja aprovado, o autor deverá estar disponível no momento
da apresentação para interação com os participantes da sala, por meio de web
conferência, em link enviado previamente. Somente serão emitidos certificados aos
trabalhos cujo autor comparecer à interação.
Os certificados serão emitidos apenas no formato eletrônico, para tanto, ao fazer a sua
inscrição preencha as informações corretamente.

ORIENTAÇÕES GERAIS
•
•
•
•
•

Todas as condições elencadas anteriormente são exigências obrigatórias para
aceitação do trabalho pela Comissão Científica;
Não serão aceitos apenas resumos, no caso dos trabalhos submetidos para
comunicação oral;
Se o resumo ou artigo tiver recebido aceite condicional, os autores receberão a
notificação por e-mail e deverão providenciar as correções necessárias no prazo
estipulado, ou seja, em até 3 dias.
O participante pode enviar somente 1 (um) trabalho para o evento na condição de
autor e 1 (um) na condição de coautor.
O participante deverá elaborar os slides para apresentação do seu trabalho, se
aprovado, no template do encontro.

