
Juntos pela Educação Católica

Brasília, 8 de junho de 2021.

JORNADA DE EDUCAÇÃO DA ANEC 2021

NARRATIVAS E CONEXÕES PEDAGÓGICAS DA
EDUCAÇÃO CATÓLICA

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

1.   EIXOS TEMÁTICOS

Os trabalhos a serem submetidos referem-se a Relato de Experiências ou Práticas Docentes
de aplicação da BNCC nas Instituições de Educação Básica e de Educação Superior. Os relatos
poderão abordar as novas práticas e as metodologias considerando a implementação da
BNCC e a formação continuada de professores. Podem ser escritos em portuguêse espanhol,
discorrendo sobre a(s) novas práticas, as metodologias e a apresentação dos resultados
alcançados (experiência exitosa).

Os trabalhos poderão ser apresentados em um dos eixos temáticos citados abaixo:
· Eixo 1 = Relato de Experiências Exitosas em Educação Infantil
· Eixo 2- Ensino Fundamental - Anos Iniciais
· Eixo 3 - Ensino Fundamental - Anos Finais
· Eixo 4 – Formação Continuada

Os Relatos de Experiências podem ser escritos por até três (3) autores (1 autor e 2
coautores).

2.   SELEÇÃO

Os trabalhos devem obedecer aos critérios destacados no item 3 do presente regulamento.
Serão selecionados para apresentação no evento 3 relatos de experiência, a apresentação
contemplará as regras e orientações, após a seleção dos trabalhos. Importante destacar que
os trabalhos selecionados, poderão compor a coletânea que será lançada em 2022, desde
que o texto tenha sido considerado aprovado pelo Comitê Científico e esteja em
consonância com as regras e as políticas de publicação da ANEC.
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3.   CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

Para avaliação dos trabalhos, o Comitê Científico considerará os seguintes requisitos:
·  Estreita observância às orientações desta Chamada.
·  Clareza quanto aos objetivos propostos.
·  Grau de alcance dos objetivos propostos.
·  Adequação com o tema proposto para a Jornada Pedagógica 2021.
·  Qualidade geral do texto (equilíbrio entre profundidade/amplitude, estrutura da
apresentação, clareza da redação/correção gramatical).
Serão considerados os critérios:
- Contextualização
- Objetivos
- Metodologia
- Resultados alcançados

4.   ENVIO DOS TRABALHOS

Para submissão à avaliação do Comitê Científico, os trabalhos deverão ser enviados uma
única vez para o e-mail: educacaobasica@anec.br , entre os dias 1º e 15 de julho de 2021.
Deverão ser salvos em formato .doc ou .docx e o arquivo deverá ser nomeado da seguinte
forma: NOME DO AUTOR.doc ou .docx.
Não serão aceitos trabalhos fora do prazo de submissão. Portanto, recomendamos que a
submissão seja feita com a devida antecedência para evitar imprevistos que impliquem na
impossibilidade de inscrição do trabalho.
Em caso de duplicidade no envio será considerado apenas o último trabalho enviado.

5.   CRONOGRAMA
·       Submissão dos trabalhos: 1º a 15 de julho de 2021;
·       Avaliação do Comitê Científico: Até 1º de agosto de 2021.
·       Envio dos trabalhos selecionados: Até 06 de agosto de 2021.

6.   FORMATAÇÃO

6.1   PÁGINA
·      Tamanho A4.
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·      Mínimo de 08 e máximo de 15 páginas.

6.2   MARGENS
· Esquerda e superior: 3,0 cm.
· Direita e inferior: 2,0 cm.

6.3   ESTRUTURA DO ARTIGO
· Fonte: Times New Roman.
· Título: negrito, tamanho 12, maiúsculas, alinhamento centralizado.
· Resumo: parágrafo único de 100 a 250 palavras; Palavras-chave: 3 (três) a 5 (cinco).
· Texto: espaçamento 1,5, Tamanho da fonte: 12, Recuo de parágrafo de 1,25 cm a
partir da margem esquerda.
· Deve conter: Introdução e Justificativa, indicando a sua importância no contexto local;
Objetivos; Metodologia (caminho percorrido no desenvolvimento da vivência); Produtos: o
que foi realizado e resultados alcançados (podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras);
Aprendizado com a vivência (facilidades e dificuldades) e Considerações finais.

6.4   AUTOR(ES) E FILIAÇÃO:
· Fonte: Times New Roman, tamanho 12.
· Os nomes completos do(s) autor(es) deverão ser redigidos sem abreviação, em letras
maiúsculas e minúsculas. No caso de trabalhos com mais de um autor, os nomes dos autores
deverão se apresentar um abaixo do outro.
· Limite de 06 autores.
· A instituição de origem e o endereço eletrônico de cada autor deverão ser
identificados logo após seu(s) nome(s), entre parênteses.

6.5   APOIO FINANCEIRO (quando houver):
· Fonte: Times New Roman, tamanho 12.
· Indicar os agentes financiadores do estudo.

6.6   REFERÊNCIAS
·      Somente obras referenciadas, com alinhamento justificado.
· Na lista de referências, entre uma referência e outra: 1.0 (espaço simples).
·      Normas da ABNT.
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7.   NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL

A apresentação dos trabalhos selecionados será no formato de comunicação oral, com o
vídeo encaminhado pelo autor, nos moldes a ser encaminhado pela gerência de
comunicação da ANEC.

O tempo total para apresentação de cada trabalho será de 15 (quinze) minutos, distribuídos
em 10 (dez) minutos para exposição e 5 (cinco) minutos para discussão.

8.   DISPOSIÇÕES GERAIS

Se o Comitê Científico sugerir ajustes nos trabalhos para apresentação e os autores não o
fizerem, os trabalhos não serão apresentados no evento e tampouco  publicados na
Coletânea em 2022.
Os artigos que não atenderem ao parecer de sua respectiva avaliação, conforme solicitado
pelos avaliadores do Comitê Científico, serão recusados.

Os textos aprovados serão publicados na Coletânea ANEC em 2022 que após publicada em
formato eletrônico será disponibilizada no sítio institucional da ANEC, posterior a Jornada
Pedagógica. Os autores que apresentarem seus trabalhos na comunicação oral receberão
certificado    de participação.

Não serão aceitas inclusões de coautores e nem alteração no título do trabalho após o
término do prazo de submissão.

O Comitê Científico é autônomo em avaliar e não caberá nenhum tipo de recurso quanto ao
resultado do seu julgamento.

Ao submeter o artigo, o(s) autor(es) concorda(m) automaticamente com os direitos da ANEC
de publicar em mídia impressa e/ou eletrônica os trabalhos selecionados, sem prejuízo dos
direitos de propriedade intelectual do autor.

Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo, bem como em desacordo com as regras
estabelecidas neste Regulamento para sua apresentação.

O resultado dos trabalhos selecionados, além de serem encaminhados aos autores, também
serão divulgados no sítio eletrônico da ANEC.
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O contato para esclarecimento e dúvidas relativas ao regulamento poderá ser realizado pelo
seguinte e-mail: educacaobasica@anec.org.br ou ensinosuperior@anec.org.br.

Os contatos da Comissão Central organizadora do evento serão destinados ao autor principal
do trabalho escrito.

SEPN Quadra 516, Conj D, Lote 09
Edifício Via Universitas – 4º Andar
CEP 70.770-524, Brasília-DF

(61) 3533-5050 anec.org.br

mailto:educacaobasica@anec.org.br
mailto:ensinosuperior@anec.org.br

