
 

 

II SIMPÓSIO DE FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA 

FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA: 

ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA OU DE ADAPTAÇÃO? 

 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS  

 

1) Comunicação Oral (pesquisas concluídas ou em andamento e/ou relatos de experiências, 

apresentando análises consistentes dos resultados alcançados).  

2) As comunicações deverão respeitar as normas determinadas pela Comissão Organizadora do 

evento. 

3) Para submeter trabalho, o autor e o(s) coautor(es) deverão estar previamente inscritos e com a 

taxa de inscrição paga. No entanto, somente o autor principal deverá enviar o arquivo 

com o resumo e o trabalho completo via email no formato Word – Email: 

nepefe.ufg.fe@gmail.com. 

4) Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja aprovado. 

5) Os trabalhos serão aceitos até o limite de 2 (dois) por inscrição, sendo que cada participante 

devidamente inscrito poderá submeter apenas 01(um) trabalho na condição de autor principal e 01 

(um) trabalho na condição de coautor. 

6) Os trabalhos de Comunicação Oral deverão ter, no máximo, 3 (dois) coautores, além do autor 

principal. 

7) Os trabalhos deverão passar por uma revisão ortográfica e gramatical e atender às normas da 

ABNT. A revisão é de responsabilidade do autor e do(s) coautor(es). 

8) As Comunicações Orais que não atenderem aos critérios estabelecidos nas normas (estando fora 

do padrão exigido) não serão considerados para análise, bem como não serão devolvidos. 

9) Atenção: O arquivo deverá ser identificado com o nome do autor principal e enviado no formato 

Word para o e-mail: nepefe.ufg.fe@gmail.com até a data limite 

10) O certificado só será entregue em nome do(s) autor(es) presente(s) na apresentação.  

11) Os nomes que constarão no certificado estarão exatamente como informados pelo(s) autor(es) 

na ficha de inscrição de trabalhos, não sendo permitido acréscimos e/ou modificações posteriores. 

12) Data limite de envio de trabalhos: 03/10/2018 -  e-mail: nepefe.ufg.br@gmail.com 

13) Data de divulgação dos trabalhos aprovados: a partir de 30/10/2018. 

Contato e Dúvidas: 

nepefe.ufg.fe@gmail.com 


