I CONGRESSO BAIANO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO –
II Simpósio de Inovação em EaD
I Seminário de Intermediação Tecnológica do EMITec
III Seminário de Educação e Tecnologia - Rede AT

TERMO E CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS (RESUMOS EXPANDIDOS)

O I Congresso Baiano de Inovação e Tecnologia na Educação – INOVATEC, por meio
da Comissão Científica, TORNA PÚBLICO o presente documento, contendo
orientações sobre a seleção de trabalhos acadêmicos a serem apresentados no
referido congresso, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2016, no Instituto
Anísio Teixeira, em Salvador – Bahia - Brasil. Os interessados em inscrever trabalhos
acadêmicos deverão seguir as orientações contidas neste Termo e Condições
para Submissão de Trabalhos.
1. INSCRIÇÃO E SELEÇÂO
1.1. A inscrição é gratuita e poderá ser feita no Portal da Educação, até 25/09/2016,
através do preenchimento virtual do Formulário de Inscrição, indicando o eixo temático
e a modalidade de apresentação (pôster ou comunicação oral), além de enviar anexos
com o(s) resumo(s) expandido(s). Antes da realização do cadastro, recomenda-se a
leitura completa deste Edital, pois a efetivação implica na aceitação integral das
condições nele contidas.
1.2. Podem participar do processo de submissão de Resumos Expandidos estudantes
de graduação e pós-graduação, professores que atuam na educação básica e no
ensino superior, tutores/mediadores, gestores e demais profissionais interessados e
envolvidos com atividades de Educação a Distância (EAD) ou educação mediada por
tecnologias digitais de informação e comunicação, desde que o trabalho tenha
pertinência com a temática do Congresso.
1.3. Os trabalhos inscritos serão selecionados pela Comissão Científica, composta por
avaliadores com domínio em cada área específica.
1.4. Em caso da não especificação da modalidade de apresentação, o mesmo será
desclassificado automaticamente pela Comissão Científica.
1.5. A Carta de Aceite será emitida individualmente pelo e-mail informado no
Formulário de Inscrição, até o dia 14 de outubro de 2016.
1.6. Para submeter o trabalho um dos autores deve estar obrigatoriamente inscrito no
Congresso, sendo exigida a participação de pelo menos um dos autores do trabalho.

1.7. Cada trabalho poderá ter a participação de no máximo 03 (três) coautores
(incluindo o autor principal), podendo cada autor/coautor apresentar, no máximo, 02
(dois) trabalhos em diferentes modalidades de apresentação.
1.8. Somente serão aceitos trabalhos correlacionados aos seguintes eixos temáticos:
I - Inovação e Tecnologia na Educação Básica
– Metodologias de ensino e de aprendizagem em sala de aula (didática, currículo e
avaliação)
– Formação de Professores
– Conteúdos e plataformas educacionais
– Produção e compartilhamento de Mídias e Tecnologias Educacionais
– Intermediação Tecnológica na Educação a Distância
II. Inovação e Tecnologia no Ensino Superior
– Metodologias de ensino e de aprendizagem em sala de aula (didática, currículo e
avaliação)
– Formação de Professores
– Equipamentos, conteúdos e plataformas educacionais
– Produção e compartilhamento de Mídias e Tecnologias Educacionais
– Intermediação Tecnológica na Educação a Distância
– Gestão das tecnologias no processo de democratização do ensino superior
– Redes colaborativas para pesquisa e produção de conhecimento em educação

2. SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
2.1. Quanto à formatação dos trabalhos, o interessado deverá seguir estritamente as
orientações e especificações das normas para apresentação de resumos definidos
pela Comissão Organizadora deste Congresso.
Elementos Estruturantes para Resumo Expandido
Tamanho da Folha: A4
Margens (superior, inferior, direta e esquerda): 1,5 cm
Espaçamento: Simples
Fonte: Arial
Tamanho da fonte: 12
Alinhamento do parágrafo: Justificado
Seções do artigo: RESUMO (com palavras-chaves), INTRODUÇÃO (com
objetivos),
METODOLOGIA,
FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA,
RESULTADOS E DISCUSSÕES, CONCLUSÃO E/OU CONSIDERAÇÕES
FINAIS e REFERÊNCIAS.
N. de Laudas: 1 a 3

2.2. O resumo expandido (quer seja na categoria Comunicação Oral ou Exposição de
Pôster) deverá ser redigido em português, de acordo com as normas da ABNT NBR
6022 e NBR 6023.
2.3. O resumo expandido deve apresentar uma linguagem clara e objetiva.
2.4. Nenhum serviço de revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de conteúdo
será feito pela organização do evento. Antes de enviar o trabalho é obrigatório que os
(as) autores(as) façam rigorosa verificação. A inobservância desses cuidados pode
justificar a recusa do trabalho pela Comissão Científica.
2.5. Serão excluídas as propostas que não cumprirem as especificações relacionadas
acima.
Para orientar os autores, colocamos no link abaixo um modelo de Resumo expandido,
em formato .docx e .odt.
Download do modelo/template para Resumo Expandido.
www.educacao.ba.gov.br/inovatec

3. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
3.1 Para os resumos expandidos, estará garantida em blindview de no mínimo 2
(dois) avaliadores da Comissão Científica, conforme critérios estabelecidos neste
Termo e Condições para Submissão de Trabalhos. Assim não caberão recursos ao
processo de seleção dos trabalhos
3.2 Não serão aceitos trabalhos que não obedeçam aos critérios de apresentação
estabelecidos e não serão justificadas as razões da recusa de trabalhos pela
Comissão Científica.
4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados da análise dos trabalhos, a data de apresentação e o local estarão
disponíveis no Portal da Educação a partir de 14 de outubro de 2016, de acordo com
a programação do evento.
5. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Após o recebimento da Carta de Aceite do I Congresso Baiano de Inovação e
Tecnologia na Educação - INOVATEC, os representantes deverão se organizar para

estar presentes no evento, objetivando a apresentação do trabalho nos dias e horários
que serão divulgados na programação.
5.1 MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO ORAL
As comunicações são constituídas, em média, por quatro trabalhos com afinidade
temática entre si, apresentados de forma oral pelo(s) autor(es), sendo coordenadas
por um moderador definido pela Coordenação Geral do Congresso.
Cada autor/apresentador terá um tempo determinado de 20 minutos para realizar a
apresentação de seu trabalho, sendo 15 para a apresentação e 05 para o debate.
Serão disponibilizados computadores e projetores multimídia no momento da
apresentação.
A data e o horário para a apresentação do trabalho não poderão ser alterados por
conveniência do(a) autor(a). O(A) autor(a) que for apresentar mais de um trabalho
poderá fazer contato com a Coordenação para evitar eventual simultaneidade das
apresentações.

Colocamos no link abaixo um modelo, em formato de apresentação de slides ( .pptx e
.ods), para a Comunicação Oral no I INOVATEC
Download do modelo/template para a Sessão de Comunicação Oral.
www.educacao.ba.gov.br/inovatec
Observações:

 Outros softwares e formas de apresentação poderão ser utilizados, no entanto
outros recursos, a exemplo do Prezi, demandam cuidados específicos de
elaboração diretamente associados à liberdade de criação de cada autor. Não é
nosso intuito limitar a criação dos autores.
 Atentem para os direitos autorais em relação ao uso de imagens e citações.
 É salutar que o autor/apresentador, esteja de posse do arquivo de sua
apresentação e também de todos os plugins e outros arquivos necessários para a
correta execução da apresentação.
 Se necessária a utilização de vídeos, sugerimos que os formatos
sejam .mp4 .avi ou .mpeg.
 Disponibilizaremos internet nas salas. Entretanto, se a rede local estiver instável, é
extremamente importante planejar sua apresentação também para o formato offline.

 Se for necessária a utilização de áudio na apresentação o autor apresentador deve
informar à Comissão Organizadora com antecedência.

5.2 MODALIDADE DE PÔSTER
Os trabalhos serão apresentados em local e horário a serem divulgados
oportunamente, em espaço aberto definido pela Coordenação Geral do Congresso.
 O(s) autor(es) deverá(ão) estar no local da exposição com pelo menos meia hora
de antecedência ao início da atividade;
 Para cada pôster será reservado, no dia de sua apresentação, um expositor
identificado com o número do pôster;
 O pôster só deverá ser confeccionado se o artigo submetido obtiver o aceite da
Comissão Científica;
 O pôster deverá ter dimensão de 0,90 m de largura e 1,20 m de altura;
 O título deve ser grafado em letras maiúsculas. Abaixo do título nome do(s)
autor(es) e do(s) orientador(es), e por último, titulação acadêmica, instituição e
curso a que pertencem;
 O corpo do pôster deverá ser autoexplicativo, podendo ser utilizados recursos
(figuras, fotos, tabelas e quadros) que despertem o interesse dos participantes.
 As informações devem ser organizadas de forma que as ideias centrais do trabalho
sejam facilmente apreendidas;
 A exposição do pôster terá duração de 1 hora, permanecendo o autor ao lado do
seu trabalho para esclarecimentos quando solicitado.
Para orientar o autor/apresentador, colocamos no link abaixo um modelo, em formato
de apresentação de slides ( .pptx e .ods)para o Pôster no I INOVATEC
Download do modelo/tamplate de Pôster.

www.educacao.ba.gov.br/inovatec

6. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS
Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais, editados e disponíveis para
download no Portal da Educação, link específico do Congresso.

Será emitido certificado para os(as) autores(as) e coautores(as) dos trabalhos
efetivamente apresentados nas modalidades de Apresentação Oral ou Pôster, nas
seguintes condições: a) autor(a), nos trabalhos individuais; b) coautor (a), para todos
os componentes dos trabalhos coletivos, exceção apenas para o autor principal,
quando devidamente identificado na ficha de inscrição e no rodapé da primeira página
do artigo.
7. CRONOGRAMA
Atividade

Local

Período

Divulgação

Via Portal da Educação e A partir de 01
Redes Sociais
setembro de 2016

Inscrição

Via Portal da Educação

Análise pela
Científica

Comissão Sistema Interno

de

Até 25 de setembro de
2016
26 de setembro a 14
de outubro de 2016

Validação de Inscrição

Via Carta de Aceita (e-mail) e Até 24 de outubro de
Divulgação
no
Portal 2016
Educação

Realização do Congresso

Instituto Anísio Teixeira (IAT), 29 e 30 de novembro
conforme
programação de 2016
previamente divulgada

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
A Coordenação Geral do I Congresso Baiano de Inovação Tecnológica na Educação
reserva-se ao direito de resolver os casos omissos no presente Termo e Condições
para Submissão de Trabalhos.

