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DATA IMPORTANTE 

De 10 de outubro de 2018 a 31de março de 2019: período para submissão de trabalhos completes 

Realizacao do evento e apresentações dos trabalhos aceitos 

15 a 17 de maio de 2019 - Realização do II CECIFOP 

NORMAS 

 

ENVIO DE TRABALHO:  
 

1) É condicionada à apresentação de trabalho de pesquisa inédito, com resultados, individual ou em 

coautoria. 

2) O trabalho deverá ser enviado pela plataforma:  http://cecifop.sistemasph.com.br/ 

3) Para submissão, o trabalho deve  estar nas normas do evento, para facilitar na página do evento 

(http://cecifop.wixsite.com/cecifop) possui um “modelo de trabalho” 

  

AUTOR PRINCIPAL: Apenas o autor principal submete o(s) trabalho(s). 

 

COAUTOR: Apenas o autor principal pode indicar os coautores do trabalho. 

 

DATA DE ENVIO DE TRABALHO: Impreterivelmente até meia-noite de 05 de março de 2019 

(horário de Brasília). 

 

IDIOMAS: Português, idioma oficial do evento. 

 

MODALIDADES DE SUBMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO: Apenas Trabalhos Completos  

 

IMPORTANTE: O uso do papel timbrado do evento é obrigatório. O modelo  está disponibilizado 

no site do evento para download, caso não consiga solicite o mesmo pelo e-mail 

cecifop@gmail.com 

 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO: Apenas Comunicação Oral, tipo Rodas de Conversa. 

IMPORTANTE: Serão aceitos apenas pesquisas com resultados. 

 

EIXO TEMÁTICO: Cada proposta de trabalho deverá estar vinculada a apenas um Eixo 

devidamente indicado no corpo do trabalho. 

IMPORTANTE:  O autor poderá indicar o Eixo Temático, porém, a comissão científica reserva-se 

ao direito de reclassificar a área temática e modalidade selecionada do trabalho enviado. 

 

MODIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES: Não será permitida a inserção após a submissão de 

trabalhos, sejam eles autores, coautores. 

 

http://cecifop.sistemasph.com.br/
http://cecifop.wixsite.com/cecifop
mailto:cecifop@gmail.com
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MODIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE TRABALHO: Não será permitida a troca de arquivo 

após a submissão do trabalho. 

 

IMPORTANTE: Todos os trabalhos submetidos para o II CECIFOP devem ser 

cuidadosamente revisados, antes, da submissão. Trabalhos que estiverem fora das normas 

serão automaticamente desclassificados. 
 

SUBMISSAO  

 

QUANTIDADE MÁXIMA DE TRABALHOS COMO AUTOR PRINCIPAL:  2 (dois). 

 

QUANTIDADE MÁXIMA DE TRABALHOS COMO COAUTOR:  4 (quatro). 

 

QUANTIDADE MÁXIMA DE PARTICIPANTES POR TRABALHO: 5 (cinco) participantes 

(incluindo autor e coautores). 

 

TAMANHO DO ARQUIVO DO TRABALHO: Não serão aceitos trabalhos com tamanho 

superior a 2 mega bytes(2MB). 

 

CONDIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: Somente serão apresentados os 

trabalhos aprovados pela Comissão Científica. Ao menos um dos autores deve se inscrever e pagar 

taxa de inscrição, até 18 de abril de 2019, para que o trabalho seja apresentado e publicado nos 

anais. 

 

CONTEÚDO E DIREITOS AUTORAIS: O conteúdo expresso nos trabalhos submetidos para o 

evento são de responsabilidade do(s) autor(es), co-autor(es) devendo os mesmos observarem as 

normas científicas e as especificidades para as modalidades disponíveis. A Comissão Científica e 

Organizadora não se responsabilizam pelo conteúdo e inserção de autoria dos trabalhos propostos. É 
indicado, ainda, observar a legislação referente à "gestão coletiva de direitos autorais" (BRASIL, 

2015).  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8469.htm 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS  

 

Eixo 1 - Ensino e aprendizagem de Ciências  

Aspectos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos no ensino e na aprendizagem de conceitos 

científicos em diferentes níveis de ensino; ambientes de aprendizagem; aprendizagem colaborativa; 

modelos e modelagem na Educação em Ciências; ensino por investigação; experimentação. 

 

Eixo 2 - Políticas educacionais e Formação de professores de Ciências  

História, análise e impactos de políticas públicas para a Educação em Ciências em diferentes níveis 

e modalidades de ensino; políticas de formação de professores da área de ciências em nível de 

graduação e pós-graduação; políticas de formação de pesquisadores em educação em ciências em 

diferentes níveis de ensino; desenvolvimento profissional de professores; pesquisa e formação de 

professores; saberes e práticas docentes. 

  

Eixo 3 - História, Filosofia e Sociologia da Ciência  

História e Filosofia da Ciência; Epistemologia e Educação em Ciências; Natureza da Ciência; 

Estudos da Ciência; Sociologia do conhecimento científico. 

  

Eixo 4 - CTSA no Ensino de Ciências  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8469.htm
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Relações entre saúde e ambiente no ensino de Ciências; Educação ambiental; Educação em saúde; 

Meio Ambiente e sustentabilidade; Educação popular, promoção e formação docente e profissional. 

 

Eixo 5 – Estagio no Ensino de Ciências   

Políticas, reformas, desenvolvimento e implementações curriculares; conhecimento escolar; 

inovação educacional; currículo e cultura. Aspectos metodológicos e práticas de avaliação no 

ensino de Ciências. 

 

Eixo 6 - Avaliação, Currículo e Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências 

História, políticas e práticas de divulgação científica e suas relações com a Educação em Ciências; 

relações entre comunicação e educação; educação em museus e centros de ciências; olimpíadas, 

feiras e exposições de Ciências; divulgação científica e inclusão social. 

 

Eixo 7 - Ciências da Natureza na Educação do Campo 

Relações entre ensino de Ciências e temas transversais; Ensino de Ciências e inclusão;  Gênero e 

Sexulidade; Educação indígena; Educação do campo e de demais grupos sociais específicos. 

 

Eixo 8 - Inovação no ensino de ciências 

Ambientes mediados por tecnologias e educação à distância para o ensino de Ciências; Relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade; Letramento científico. Análise livros didáticos, jogos 

educativos; atividades práticas 

 

Eixo 9 - Relatos de Experiência  

Relatos de experiência com discussão teórica.  

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 

CONDIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: Somente serão apresentados os 

trabalhos aprovados pela Comissão Científica. Ao menos um dos autores deve se inscrever e pagar 

taxa de inscrição, até 18 de abril de 2019, para que o trabalho seja apresentado e publicado nos 

anais. 

 

COMUNICAÇÃO ORAL: A elaboração dos slides para a apresentação sob a forma de 

comunicação oral é de inteira responsabilidade do autor e/ou coautores. Não há modelo pré-

estabelecido, e nem a obrigatoriedade de fazer slides. As apresentações serão feitas nos moldes de 

rodas de Conversa.  

 

DATA E HORÁRO DE APRESENTAÇÃO: Os trabalhos devem ser apresentados na data, 

horário e local definidos e divulgados no site do evento e/ou programação.  

 

APRESENTADORES: Somente o autor(a) e/ou coautor(a) poderão apresentar o trabalho. 

Somente o autor e/ou coautores que (presencialmente) apresentarem o trabalho receberão a 

certificação de apresentação oral do trabalho. 

 

IMPORTANTE: Não haverá remanejamento de data, local e/ou horário. E ou apresentação por 

procuração. 

 

TEMPO DE APRESENTAÇÃO E/OU EXPOSIÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO ORAL:  O coordenador da “ Roda de Conversa” introduzirá o tema, e abrirá 
para as apresentações - 15 MINUTOS (sendo 10 min para apresentação e 5 min para discussão) 

 



   

 Página 4 de 4 

AVALIAÇÃO 

 

NORMA: A Comissão Científica reserva-se ao direito de somente analisar os trabalhos que sigam 

as normas e prazos estabelecidos. 

 

MUDANÇA DE ÁREA TEMÁTICA E MODALIDADE: A comissão científica reserva-se ao 

direito de reclassificar a área temática e modalidade selecionada do trabalho enviado de acordo com 

a avaliação realizada. 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO: Após a avaliação dos trabalhos pela Comissão Científica, o 

resultado da avaliação será informado por e-mail (verifique sua pasta de SPAM) ao autor 

correspondente (aquele que submete o trabalho) e disponibilizará no site apenas a lista final no dia 

02 de maio de 2019. 

 

AUTORIDADE:  A Comissão Científica reserva-se ao direito de julgar, aprovar, requisitar 

correções ou reprovar os trabalhos que por ventura estejam inapropriados. 

 

CERTIFICAÇÃO  

 

DATA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS:  Os certificados poderão ser entregues ao final do 

evento e/ou atividades, caso não seja possível, os mesmos serão disponibilizados em até 30 dias 

úteis após o encerramento do evento, no site ou por e -mail. 

 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS:  O CREDENCIAMENTO, A ASSINATURA DAS LISTAS 

DE PRESENÇA DAS ATIVIDADES E O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO SÃO 

OBRIGATÓRIOS PARA QUE SEJAM EMITIDOS OS CERTIFICADOS. 

 

 

 Casos omissos serão avaliados pelo GEPEEC-UFG, RC. 

 

Contatos:  cecifop@gmail.com   
                gepeec@gmail.com 

mailto:cecifop@gmail.com
mailto:gepeec@gmail.com

