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ANEXO A – Orientação para Submissão de Trabalhos 

1) A submissão de trabalhos dar-se-á nas categorias Artigo Completo e Relato de 
Experiência. 
 

2) A submissão em ambas categorias de trabalho deverá ser realizada, 
exclusivamente, por meio do e-mail submissaosaept@gmail.com, indicando no 
assunto se será artigo ou relato de experiência, sendo que cada trabalho poderá 
conter até quatro autores. Exige-se que, pelo menos um dos autores esteja com a 
inscrição efetivada no evento.  

3) Como condição para publicação dos artigos completos e dos resumos dos relatos 
de experiência nos Anais do I Simpósio Amazônico em Educação Profissional e 
Tecnológica - SAEPT é necessária a apresentação presencial, podendo esta ser 
realizada por qualquer um dos autores, desde que esteja efetivamente inscrito no I 
SAEPT. 

4) Cada autor pode submeter até 02 (dois) trabalhos, independentemente da 
categoria. Ex.: Pode ser 01 (um) artigo completo e 01 (um) relato de experiência ou 
02 (dois) artigos completos ou 02 (dois) relatos de experiência. 

5) Ao submeter o artigo, a identificação dos autores deverá ser omitida. Tais 
informações deverão constar apenas na versão final, caso o mesmo seja aceito. 
Para isso, envie juntamente com o artigo o arquivo “Informação dos Autores dos 
Artigos” (ANEXO B), em formato de Word.  

6) Trabalhos submetidos na categoria “Artigo Completo” deverão ter entre 6 a 8 
páginas, seguindo obrigatoriamente o Modelo de Artigo (ANEXO C). O artigo deve 
ser salvo em formato Word e enviado para o e-mail submissaosaept@gmail.com, 
juntamente com o arquivo Informações dos Autores dos Artigos (ANEXO B). 

7) Trabalhos submetidos na categoria “Artigo Completo” precisam estar, 
obrigatoriamente, vinculados a um dos seis Eixos Temáticos abaixo: 
 
Eixo Temático 1: Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços 
formais e não formais de ensino na EPT 
Eixo Temático 2: Inclusão e diversidade em espaços formais e não formais de 
ensino na EPT 
Eixo Temático 3: Práticas Educativas no Currículo Integrado 
Eixo Temático 4: História e memórias no contexto da EPT 
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Eixo Temático 5: Organização do currículo integrado na EPT 
Eixo Temático 6: Organização de espaços pedagógicos na EPT 
 
8) Trabalhos submetidos na categoria Relato de Experiência deverão seguir 
obrigatoriamente a Orientação para Relato de Experiência (ANEXO D). O 
relato deve ser enviado em formato Word para o e-mail 
submissaosaept@gmail.com 
 

9) Cronograma de submissão de trabalhos ao I SAEPT 

DATA ATIVIDADE 

10/09 a 08/10/18 Período de submissão de trabalhos (artigos e relatos de 

experiência)  

05/11/2018 Divulgação do resultado das avaliações dos trabalhos. 

26/11/2018 Submissão da versão final dos trabalhos. 

28 e 29/11/2018 Apresentação dos artigos e relatos de experiência. 
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