
 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A II Semana de Inclusão do IFMG - Campus Bambuí, entre os dias 10/08 a 10/09, 

aceitará inscrições para apresentação de pôsteres sobre pesquisas, experiências e 

estudos de caso relacionados à inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

específicas. Os trabalhos serão expostos e apresentados de forma oral, em sessões 

coletivas, nos dias 20 e 21/09, conforme definido na programação oficial do evento. 

Para submissão devem ser observados os seguintes requisitos: 

I. cada autor(a) poderá inscrever, no máximo, 3 (três) trabalhos sob sua 
responsabilidade. Como coautor, no entanto, poderá constar em 
quantidade ilimitada de trabalhos;  

II. a submissão se dará através de um arquivo contendo resumo de até 300 
palavras, excluindo bibliografia; 

III. o arquivo contendo o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a 
Instituição a qual está(ão) vinculado(s), o texto do resumo e a bibliografia 
devem ser enviados para o e-mail napnee.bambui@ifmg.edu.br até o dia 
10/09; 

IV. cada autor deverá preencher uma ficha de inscrição e efetuar o pagamento 
da taxa de R$ 20,00. 

 

O resultado quanto à aceitação ou recusa dos trabalhos será disponibilizado no portal 

do IFMG – Campus Bambuí (http://www.ifmg.edu.br/bambui) a partir do dia 12/09.  

Pequenas modificações e ajustes de forma poderão ser feitos no texto pela Comissão 

Científica. Esta Comissão fará a seleção dos trabalhos inscritos levando em 

consideração os seguintes critérios: 

I. relevância no âmbito da temática da inclusão; 
II. consistência e atualização das articulações conceituais e teóricas; 

III. existência de resultados conclusivos e sua discussão, se for o caso; 
IV. consistência da proposta de aplicação prática, se for o caso; 
V. organização, clareza e correção formal do discurso; 

mailto:napnee.bambui@ifmg.edu.br
http://www.ifmg.edu.br/bambui


VI. cumprimento das normas de formatação para envio de proposta. 
 

A apreciação dos resumos, sua aceitação para apresentação e para a publicação no 

Anais de Resumos serão feitas por uma Comissão Científica constituída por membros 

do NAPNEE do IFMG – Campus Bambuí. 

Para apresentação no evento, o pôster deverá considerar os seguintes critérios: 

I. ter as seguintes dimensões: 90 cm de largura e 120 cm de altura;  
II. o tamanho da fonte para o título é 70;  

III. o texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 1 metro. 
Sugere-se o uso da fonte Arial tamanho 44 ou superior;  

IV. mencionar, abaixo do título e à direita, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a 
Instituição a qual está(ão) vinculado(s); 

V. o autor principal (ou o apresentador) do trabalho deverá permanecer junto 
ao mesmo, no período estabelecido (programação a ser divulgada no site 
do evento), conforme o dia de sua apresentação, para responder às 
questões dos interessados. 

 


