NORMAS GERAIS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
Introdução
Este documento apresenta as instruções para a elaboração e envio de trabalhos
para a participação no 1º Congresso Brasileiro de Educação Escoteira.
Todos os trabalhos propostos para serem apresentados devem ser encaminhados,
por via digital, até 31 de julho de 2015, e pelo menos um dos autores que constarem no
trabalho deve ter realizado a inscrição o Congresso e respectivo pagamento da taxa.
O Congresso de Educação Escoteira aceitará solicitação de apresentação de três
tipos de trabalhos: comunicação, pôster e relato de experiência. Independentemente do
tipo de trabalho, todos precisam apresentar uma introdução contendo o objeto que foi
investigado, ou o propósito da pesquisa, ou objetivo da experiência (no caso de relato de
experiência), referencial teórico, metodologia, resultados e considerações finais, bem
como, seguir as normas apresentadas neste documento.

Comunicação
É um trabalho único, sua apresentação se dá de forma oral, com tempo de 15
minutos, com discussão no final das apresentações de cada sessão. Os trabalhos nessa
modalidade deverão conter entre 5 e 10 páginas, excluindo-se as referências e o resumo.
Esta modalidade de trabalho deverá relatar pesquisas empíricas ou teóricas
concluídas, com ênfase na aplicação do programa educativo e/ou método escoteiro.

Pôster
É um trabalho único, e sua apresentação se dá por meio da exposição em painéis
em local, data e horário a ser estipulado pela organização do evento. Os autores devem
permanecer ao lado do seu pôster durante o tempo indicado na programação para a
exposição. Os trabalhos completos nesta modalidade deverão conter entre 5 e 7 páginas,
excluindo-se as referências e o resumo. Esta modalidade de trabalho comportará

atividades de aplicação do programa educativo, experiências de inclusão, pesquisas
de campo (empíricas) ou teóricas concluídas ou em andamento diretamente
relacionadas com o Movimento Escoteiro. Se aprovado, devem ser preparados e
confeccionados em formato de banner, com qualidade estética, com as seguintes
especificações:

Título,

autor(es)

com

e-mail,

instituição

que

representa(m),

introdução/justificativa, objetivos, marco teórico, metodologia, resultados e referências.
Observar as medidas de 90 cm de largura por 120 cm de comprimento, em modelo
fornecido pelo setor de comunicação do Congresso.

Relato de experiência
É um trabalho único, e sua apresentação se dá de forma oral, com tempo máximo
de 10 minutos, com discussão dirigida ao final das apresentações. Os trabalhos completos
nessa modalidade deverão conter entre 06 e 10 páginas, indicando uma reflexão
fundamentada sobre a prática, excluindo-se as referências e o resumo. Não precisa ser
necessariamente um trabalho resultante de pesquisa, podendo relatar práticas de
aplicação do programa e/ou método escoteiro, experiências com inclusão, ou
experiências educativas a partir de ações comunitárias (serviço, desenvolvimento,
saúde, meio ambiente, etc.).

Orientações para o Envio do Trabalho
O envio de trabalhos só poderá ser realizado se o autor, ou pelo menos um dos
autores do trabalho tiver realizado sua inscrição no 1º Congresso Brasileiro de Educação
Escoteira.
Para propor um trabalho os autores devem encaminhar o documento, em formato
doc ou docx, para o e-mail – congresso@escoteiros.org.br – contendo suas informações,
até a data limite.
A avaliação dos trabalhos enviados compreenderá três etapas:
a)

Verificação do pagamento realizado pelo autor cujo nome consta no
trabalho identificado – comissão financeira;

b)

Avaliação das normas e formatação – comissão técnica; e

c)

Avaliação do conteúdo – comissão científica;

A Comissão Organizadora do Congresso definirá os trabalhos que serão
apresentados, considerando a avaliação e a quantidade de trabalhos máximos admitidos.
Os trabalhos com avaliação positiva, mas que não forem incluídos no programa por
alguma limitação, poderão ser incluídos nos anais do Congresso.

