
 
                 
 
 
                                                                                                                                                       
 

 

                                               

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

Rua Itamarati S/N – Bairro Novo Horizonte - Canaã dos Carajás-PA 
 CEP 68537-000 

 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

DIRETORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA – DITECPED 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CTEE 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

LABORATÓRIO DE ENSINO DA MATEMÁTICA DA AMAZÔNIA TOCANTINA  

 

 

EDITAL Nº. 01 de 2021 

 

CHAMADA DE ARTIGOS PARA O LIVRO ARTIGOS SELECIONADOS NO III 

SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – I APIPE: AMOSTRA 

DE PRÁTICAS INCLUSIVAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO: 

“SOCIALIZANDO PRÁTICAS E CONSTRUINDO UMA REDE INCLUSIVA 

SUSTENTÁVEL” 

 

O GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, por meio de seu coordenador, no exercício de suas atribuições, torna pública a abertura das 

inscrições para adesão, cadastramento e habilitação de colaboradores interessados em compor grupo de 

autores do livro do III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL e I APIPE: Amostra 

de Práticas Inclusivas da Rede Pública de Ensino: “Socializando Práticas e Construindo Uma Rede 

Inclusiva Sustentável” 

 

1. Dos objetivos  

Com o objetivo de Oportunizar o registro e a socialização de práticas pedagógicas inclusivas em contexto 

escolar, visando a consolidação de experiências exitosas da educação especial de Canaã dos Carajás, a Secretaria 

Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, em parceria com a coordenação do Grupo de Estudos e 

Pesquisas das Práticas Educativas de Canaã dos Carajás – GEPECC e o Laboratório de Ensino da 

Matemática da Amazônia Tocantina - LEMAT, convidam a comunidade docente para publicar o livro com 

resultados do III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL e I APIPE: Amostra de 

Práticas Inclusivas da Rede Pública de Ensino: “Socializando Práticas e Construindo Uma Rede 

Inclusiva Sustentável”. 
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2. Dos critérios de inscrição para submissão.  

As inscrições para submissão dos artigos serão feitas mediante o envio dos arquivos com os dados 

dos(as) autores(as) via e-mail seminariodeeducacaoespecial2021@semedcanaadoscarajás.pa.gov.br. com 

as regras que estão publicadas nesse edital.  

O cronograma com as datas para submissão está publicado no anexo I deste edital.  

No corpo do e-mail deve conter os seguintes dados de todos(as) os(as) autores(as): Nome Completo 

do autor e coautor, se houver; Instituição Escolar; e-mail; Link do Currículo Lattes; Celular (whats app) e 

função que desenvolver na instituição de ensino a qual está vinculado. 

Os artigos originais para primeira análise do GEPECC, devem ser enviados até as 23h59min do dia 

13/09/2021.  

Não serão aceitas submissões feitas por outros modos ou fora do prazo.  

 

3. Da estrutura dos capítulos.  

Para o envio e submissão, os textos que irão compor os capítulos devem seguir as normas da ABNT. 

Os textos devem conter o mínimo de 12 e o máximo de 15 páginas, sem contar as referências 

bibliográficas ou anexos,  

Cada trabalho deve ser inédito e pode ter, no máximo, três autores(as), sendo que todos precisam 

necessariamente: a) ter participado ativamente das atividades educativas em regime excepcional, b) ter 

participado da elaboração do projeto Aulas em Regime Excepcional na Rede Pública Municipal de Ensino 

de Canaã dos Carajás, como coordenador(es) técnicos lotados na SEMED ou professores que 

desenvolveram atividades de sala de aula e/ou acompanharam processos de avaliação da aprendizagem. 

Cada autor(a)/coautor(a) poderá enviar no máximo 3 (três) artigos em acordo ao descrito no escopo 

deste Edital.  

Os textos que não observarem as especificações deste Edital serão imediatamente desclassificados.  

Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Editorial. 

 

4. Dos critérios de seleção e publicação.  

Os textos serão encaminhados para revisão e formatação e posterior leitura prévia dos representantes 

do Conselho Editorial e, se for o caso, serão reenviados aos(as) autores(as) para eventuais modificações.  

A veracidade das informações, assim como a autoria será de exclusiva responsabilidade dos(as) 

autores(as). 

 

mailto:seminariodeeducacaoespecial2021@semedcanaadoscarajás.pa.gov.br


 
                 
 
 
                                                                                                                                                       
 

 

                                               

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

Rua Itamarati S/N – Bairro Novo Horizonte - Canaã dos Carajás-PA 
 CEP 68537-000 

 

 
 

 

5.  Do Conselho Editorial e organização  

O conselho editorial do livro é formado por membros do Grupo de Estudos e Pesquisas das Práticas 

Educativas de Canaã dos Carajás e membros da Secretaria Municipal de Educação de Canaã Dos Carajás. 

 

6. Diretrizes para Autores  

 O(s) autor(es) e coautor(es) dos artigos devem ser professores em atividade de sala de aula em 

escolas públicas municipais de Canaã dos Carajás ou atuantes no quadro técnico pedagógico em escolas ou 

na Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, seja como efetivos ou como contratados. 

Todos os manuscritos devem ser enviados em Word . Em uma página de rosto deve apresentar-se o 

título (Português), nome do(a)(s) autor(a)(as)(es), a instituição de ensino, o departamento a que 

pertence(m), e-mail (de todos os autores(as)).  

A redação deve ser clara e direta não deixando margens a interpretações diferentes do que se deseja 

comunicar.  

Recomenda-se, na linguagem científica, que se use a terceira pessoa do singular e voz passiva. 

Devem ser evitadas as expressões taxativas, utilizando-se afirmações ou negações que sejam consequências 

do raciocínio ou de inferências lógicas dos dados analisados. 

Antes de serem designados para a avaliação cega por pares, todos os manuscritos são submetidos a 

ferramentas capazes de detectar plágio. As ferramentas utilizadas são http://www.docxweb.com/ e 

http://copyspider.com.br/main/pt-br 

 

6.1 - Condições para submissão:  

Como parte do processo de submissão, os(as) autores(as) são obrigados(as) a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem 

de acordo com as normas serão devolvidas aos autores(as).  

 

FORMATAÇÃO  

O trabalho a ser considerado para publicação deve obedecer às seguintes normas da ABNT:  

Formato: 

1. Os textos devem ser apresentados em formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm.  

Fonte:  

1. Fonte: Times New Roman  

2. Tamanho 14 para título. 
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3. Tamanho 13para subtítulo 

2. Tamanho 12 para texto.  

3. Tamanho 11 para citações longas.  

4. Tamanho 10 para notas de rodapé.  

Margem 

1. As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2,0 cm.  

 

Espacejamento  

1. Todo texto deve ser digitado com espaço 1,5 nas entrelinhas.  

2. Parágrafo da primeira linha deve ter 1,25 cm de recuo.  

3. As citações longas, as notas e os resumos devem ser digitados em espaço simples. 

4. As referências bibliográficas devem ser digitadas em espaço 1,5 nas entrelinhas.  

 

Paginação  

1. A numeração é colocada, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no 

canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da 

borda direita da folha.  

 

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As referências bibliográficas, obrigatoriamente, fazem parte dos elementos pós-textuais. Elas 

devem ser apresentadas em ordem alfabética e seguirem rigorosamente a NBR 6023c da ABNT.  

 

 

 

 

 
__________________________________ 

Coordenador do GEPECC 

Coordenado do LEMAT 
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ANEXO I  

 

 

CRONOGRAMA  Cronograma de atividades do livro do GEPECC  

10/08/2021  Publicação do Edital no site www.osvaldosb.com/gepecc 

10/08 a 13/09/2021  Período para submissão dos trabalhos no  e-mail 

seminariodeeducacaoespecial2021@semedcanaadoscarajás.pa.gov.br. 

Até 22/09/2021 Resposta por e-mail com os nomes dos autores e títulos dos 

capítulos selecionados para compor o livro e estabelecimento dos 

prazos para fazer possíveis correções.  

30/09 a 08/10/2021  Prazo para os autores fazerem as correções e adaptações sugeridas 

pelo conselho editorial.  

09/10 à 15/10/2021 Revisão pelo Conselho Editorial dos capítulos corrigidos pelos 

autores  

30/10/2021 Finalização do livro 
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