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PROGRAMAÇÃO 

DATA ATIVIDADE 

27 de junho a 10 de julho 
Período para submissão dos resumos para 
Apresentação de Trabalhos em Pôsteres 

15 de julho Divulgação dos trabalhos aceitos 

02 a 05 de julho 
Período de inscrições para participação no evento 
para profissionais da rede municipal de ensino de 

Rio Claro 

06 a 12 de julho 
Período de inscrições para participação no evento 

para profissionais de fora da rede municipal de 
ensino de Rio Claro 

19 de julho 
Divulgação dos horários e locais de apresentação 

dos trabalhos 

22 a 24 de julho XXV Simpósio Rio-Clarense de Educação 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Nesta edição do Simpósio Rio-Clarense de Educação, docentes, 

gestores, professores-coordenadores e demais profissionais das escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Rio Claro (SP) e mesmo de outras instituições e 

secretarias da Educação poderão inscrever-se para apresentação de trabalhos 

em forma de pôsteres. Os objetivos desta apresentação de trabalho são de 

promover discussão e de viabilizar a articulação entre os diferentes segmentos 

e Unidades de Ensino, além da promoção e valorização de atividades e ações 

desenvolvidas. 

Cada inscrito tem direito a submeter somente um trabalho como autor 

principal (o primeiro nome na sequência de autores). Não há limite de 

quantidade de co-autores em um mesmo trabalho e não há limite de 

participação como co-autor em outros trabalhos. A apresentação do trabalho 

pode ser feita por um ou mais integrantes do trabalho, lembrando que as 

apresentações serão todas no dia 24 (quarta-feira), e que portanto, não será 

possível uma mesma pessoa apresentar mais de um trabalho. 

As apresentações serão organizadas no dia 24 (quarta-feira) em um 

sistema de debates em apresentação pública de pôsteres. Alguns avaliadores 



 
estarão encarregados de discutir os trabalhos apresentados e mediar a 

discussão com o público presente. 

O resumo do trabalho a ser apresentado deverá ser enviado no período 

de 26 (vinte e seis) de junho a 10 (dez) de julho para o e-mail, 

cap@educacao.rc.sp.gov.br. Haverá um caderno de resumos onde constará 

todos os resumos apresentados. O resumo deverá conter aproximadamente 

300 palavras escritas em um parágrafo único e deverá conter as ideias do 

trabalho a ser apresentado (contextualização do trabalho, objetivo, 

desenvolvimento e considerações finais). Não poderá constar tabela, figura, 

gráfico ou referências bibliográficas. A escrita do resumo deverá ser feita em 

letra de fonte “Arial”, em estilo “normal” e tamanho 12 sem efeitos, com 

espaçamento 1,5 entre as linhas e com o texto distribuído uniformemente entre 

as margens (justificado). No cabeçalho do resumo, deverá constar o título do 

trabalho, o nome, o e-mail dos autores, um telefone para contato, o cargo e/ou 

função e o nome da Unidade Educacional onde atua. Deverão ser colocadas 

ao final do resumo três palavras-chave referentes ao trabalho. Um modelo para 

o resumo pode ser observado na Figura 1. 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

A apresentação do trabalho deverá ser feita de forma oral com 

apresentação de pôster. Cada trabalho deverá ser apresentado no dia 24 (vinte 

e quatro) de julho (quarta-feira) em horário e local previamente definidos. As 

apresentações dos trabalhos deverão ser feitas aos presentes conforme 

solicitação do público e/ou dos avaliadores presentes. 

O pôster deverá ter a dimensão de 0,90 a 1,00 metro de largura por 1,00 

a 1,20 metros de comprimento. Nele deve constar todas as informações 

básicas do trabalho a ser apresentado, incluindo, nome dos autores e título do 

trabalho. 



 

 
 

Figura 1: Exemplo de resumo. 


