
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PRÁTICA 
PEDAGÓGICA  

 
Os Relatos de Experiência de Prática Pedagógica supõem escrita, descrição e reflexão 
relacionada ao tema, indicando o que esta representou para os sujeitos envolvidos e para o 
entorno social. 
 
Os relatos submetidos devem ser acerca de uma experiência de prática pedagógica 
relacionada aos eixos temáticos:  

● Professores: práticas criativas no ensino remoto; 
● Escola na pandemia: desafios de gestão no ensino remoto 

 
Cada participante poderá submeter até 01 (um) relatos de experiência como autor principal. O 
relato de experiência poderá ter 01 (um) autor principal e até 05 (cinco) coautores. Os 
participantes podem participar de até 3 (três) submissões como coautores.  
 
A apresentação do Relato de Experiência será na modalidade Comunicação oral.  
 
Os textos aprovados serão publicados nos anais do evento em formato de livro (físico). 
 
Para participar o autor deve preencher o formulário no qual deve submeter seu relato.  
 
O relato  deverá ter no mínimo 5.000 e no máximo 8.000 caracteres com espaço, incluindo: 

1. Título;  
2. Nome do/a autor/a e coautores (até 5 coautores);  
3. Nota de rodapé junto com o nome do autor: disciplina ou cargo; Nome da escola; 

E-mail para contato;  
4. Resumo; 
5. Palavras-chave; 
6. Introdução: apresentar o tema, os objetivos da prática e a justificativa; 
7. Desenvolvimento: Trazer a experiência, os desafios enfrentados, soluções adotadas; 
8. Considerações finais: reflexões sobre a prática e principais resultados alcançados 
9. Referências Bibliográficas (somente incluir as referências citadas ao longo do texto, se 

houver) 
 
Para Relatos de Experiência da Prática Pedagógica, não será necessária a apresentação de 
referencial bibliográfico, entretanto, se o autor quiser apresentar as referências que foram 
utilizadas nos estudos que subsidiaram a prática pedagógica e  fizer citação ao longo do texto, 
o mesmo deverá incluir as referências.  
 
O  relato deverá ser redigido conforme as seguintes especificações: 
 

https://forms.gle/vFb6kHxeVBqky3wR9


 

● Fonte: Times New Roman tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de 3 
linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10. 

● Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas.  
● Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm 
● Parágrafos / Espaçamento: 1,5 

 
Indicações de como salvar o relato: 

i. Formato/extensão Word (Office); 
ii. Nome padronizado como: Relato + Nome do primeiro/a autor/a (Exemplo: 

Relato_AlineSilva).  
iii. Esse arquivo deverá ser submetido no formulário de inscrição no campo: 

submissão. 
 

No botão “Template” você encontra um modelo de relato já com a formatação indicada 
acima.  
Preencha o template com as informações do seu relato ou utilize-o como guia.  
 


