
 
 

1ª JORNADA INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 

3ª JORNADA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 

3ª JORNADA DE EDUCAÇÃO, LEITURA E NEUROCIÊNCIAS 

11ª JORNADA DE ALFABETIZAÇÃO  

 

TEMA: ALFABETIZAÇÃO: DECODIFICAÇÃO, COMPREENSÃO E  
PRODUÇÃO EM INTERAÇÃO 

 
Período: 2, 3 e 4 de setembro de 2015 
Local: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 

REGRAS PARA O ENVIO DOS RESUMOS DE  
TRABALHOS DE PESQUISA E PÔSTERES 

 
1. Alinhados à esquerda:    

• Sessão Coordenada: indicar o título específico em que o trabalho pretende 
ser incluído. No caso de Pôster indicar: Sessão Livre de Pôsteres. 

• Título do trabalho 
• Sobrenome e nome do(s) autor(es)  
• Instituição  
• Endereço de e-mail  

 
2. Parágrafo justificado: 

• Resumo do trabalho a ser apresentado com um tamanho entre 250 e 350 
palavras contendo: temática, introdução, objetivo (os), metodologia e 
resultados finais (se concluída) ou parciais (se em andamento) 

 
3. Palavras-chave: Ao final acrescentar item com 3 e 5 palavras-chave.  
Exemplo: 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO – ALFABETIZAÇÃO – PSICOLINGUÍSTICA – 
ENSINO. 

  
IMPORTANTE: 

 Postar o arquivo do resumo no local indicado no site em formato doc/docx. 

 Indicar no nome do arquivo a SCTP escolhida ou Sessão Livre de Pôsteres e 
o(s) sobrenome(s) do(s) autor(es) 

 Formato do arquivo: 
• Margens: Normal (superior e inferior: 2,5 cm; esquerda e direita: 3 cm)  
• Fonte: Arial 12 
• Espaçamento de linha: 1,0  



 
 

REGRAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS  
TRABALHOS DE PESQUISAS 

 

 O trabalho poderá ter até 5 autores; 

 Serão aceitos até dois trabalhos por autor; 

 A sala contará com equipamento de exposição de slides. 

 Cada Sessão Coordenada de apresentação de Trabalhos de Pesquisa 
(SCTP) contará com um total de 15 trabalhos a serem apresentados em 3 
dias, cinco comunicações por dia, cada comunicação terá o tempo de 15 
minutos para apresentação com 5 minutos reservados para o debate ao final; 

 
 

REGRAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS  
PÔSTERES 

 
• O trabalho pode ter até 7 autores;   
• O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo a dimensão de 0,90m de 

largura por 1,20m de altura, contendo título do trabalho, nome de um ou mais 
autores por extenso, nome da instituição de origem, sigla, cidade, estado, 
país e respectivos endereços eletrônicos; 

• O pôster deverá conter um cordão para ser pendurado no suporte;  
• Cada pôster deve apresentar pelo menos 50% (cinquenta por cento) de 

informação gráfica e /ou iconográfica;   
• Um dos autores, no mínimo, deve permanecer junto ao pôster durante a 

sessão;  
• A sessão de pôsteres terá duração de 1h30min.  

 
 

NORMAS DE PADRONIZAÇÃO PARA SEREM OBSERVADAS NA 
ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
NBR 6023 Informação e documentação: elaboração de referências, agosto 2002;   
NBR 6028 Resumo (Tipo Informativo), novembro de 2003;   
NBR 10520 Informação e documentação: citações em documento. Apresentação, 

agosto 2002.   
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE  
ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS 

A Comissão Organizadora encaminhará um comunicado de aceitação, aceitação 
com revisão ou não aceitação dos trabalhos para os respectivos autores.   
Os autores de trabalhos selecionados receberão a confirmação de envio dos 
trabalhos imediatamente, com retorno de avaliação da submissão em até 72h após a 
confirmação do envio do trabalho.  
 
 



DOS CERTIFICADOS DA APRESENTAÇÃO DOS  
PÔSTERES E SESSÕES COORDENADAS 

 
O certificado de apresentação será emitido por trabalho e entregue após a 
apresentação do trabalho pelo Coordenador da Sessão de acordo com a lista de 
presença dos participantes inscritos. 
 
 
E-mail para mais informações: 
inscricao.jornadaalfabetiza@gmail.com   


