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CARTA CIRCULAR – Novembro de 2019 

 

O Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente (CIEF), que se 

realizará de 29 a 31 de janeiro de 2020, em Redenção/Ceará/Brasil, é um evento 

científico, que congrega pesquisadores, professores, estudantes de graduação e de pós-

graduação, técnicos da educação e demais interessados em refletir – a partir do diálogo 

entre a universidade e a escola da educação básica – sobre os desafios e as 

possibilidades do Ensino e da Formação Docente no atual contexto, marcado por (in) 

certezas, desafios e lutas.  

O período de Submissão de trabalhos é de 02 a 20/12/2019, via site do evento: 

https://www.even3.com.br/cief2020/ 

Cada participante poderá submeter até dois trabalhos, utilizando o template 

(modelo) disponibilizado (de acordo com a modalidade), utilizando o editor de texto: 

Word for Windows. Serão aceitos trabalhos nas seguintes modalidades: Resumo 

Simples, Resumo Expandido e Trabalho Completo. 

Todos os trabalhos serão publicados serão publicados nos Anais Online do 

evento. 

Para cada trabalho serão aceitos até quatro autores e um orientador 

(principalmente para estudantes da graduação). Todos os autores devem estar inscritos 

no evento. 

Formas de Apresentação 

Rodas de conversa: Resumo Simples e Resumo Expandido; 

Apresentação oral (utilização de apresentação em Power Point): Artigo. 

 

O CIEF está organizado em cinco Círculos Dialógicos (CD) e os trabalhos 

devem ser encaminhados de acordo com objetivo de cada CD: 

 

 Círculo Dialógico 1 – Diálogos entre escola e universidade na formação 

inicial 

Discutir acerca da formação inicial de professores a partir de reflexões que 

abordem a relação entre a escola e a universidade. O CD 1 contempla trabalhos 

ligados ao Estágio Supervisionado, ao Programa Residência Pedagógica, ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), dentre outros. 

 

https://www.even3.com.br/cief2020/
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 Círculo Dialógico 2 – Diálogos entre escola e universidade na formação 

continuada 

Refletir sobre a formação continuada de professores por meio do diálogo entre a 

escola e a universidade, abordando, entre outras questões, as mudanças ocorridas 

no contexto do trabalho docente e os novos desafios para a formação docente. 

 

 Círculo Dialógico 3 – Diálogos entre escola e universidade na gestão escolar 

Oportunizar a discussão entre escola e universidade na gestão escolar. 

Compreendendo que a gestão escolar tem se destacado como tema básico das 

discussões acerca da modernização do sistema educacional, o CD3 contempla 

ainda trabalhos que abordam experiências ligadas às políticas educacionais. 

 

 Círculo Dialógico 4 – Diálogos entre cultura, direitos humanos e 

diversidade 

Proporcionar a discussão de trabalhos que envolvam investigações teóricas, 

metodológicas e práticas com o fito de debater questões relacionadas à cultura, 

aos direitos humanos e à diversidade. 

 

 

 Círculo Dialógico 5 - Diálogos entre planejamento, avaliação e inovação 

educacional 

Discutir sobre os limites e as possibilidades do planejamento, da avaliação e da 

inovação educacional, considerando a escola como instituição de produção de 

conhecimento, pesquisa e experimentação. 

 

Regras de Submissão: 

O título do trabalho deve conter no máximo 15 palavras, em caixa alta, 

centralizado. Na segunda linha abaixo do título colocar nome do/a(s) participante(s), 

vínculo institucional, e-mail, alinhados à direita. 

Regras para as modalidades de submissão: 

 

 RESUMO SIMPLES 

O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único. Recomendam-se entre 

150 e 250 palavras, com breves e concretas informações sobre a 

problematização, justificativa, objetivos, métodos, resultados e conclusões do 

trabalho. Deverão ser iniciados imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não 

deve absolutamente conter referências bibliográficas. Logo após o Resumo, 

seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na mesma linha que esta, deverão 

ser incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões em português 

relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto” e iniciando a próxima 

palavra, obviamente, com letra maiúscula.  

 

 RESUMO EXPANDIDO 

O Resumo Expandido deve conter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 

páginas. O trabalho deve conter: resumo, introdução, desenvolvimento, 
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considerações finais e referências. Resumo: Seguir as regras do Resumo 

Simples. Introdução: recomendamos que seja abordado: contexto (o que se 

conhece sobre o tema), o quê? (de que trata o texto), para quê? (os objetivos do 

texto), como? (a metodologia a ser empregada), por quê? (a relevância do tema). 

Desenvolvimento: recomendamos que essa seção inclua Metodologia; 

Referencial Teórico; Resultados e Discussão. A Metodologia deverá apresentar 

os caminhos metodológicos e uso de ferramentas, técnicas de pesquisa e de 

instrumentos para coleta de dados. O Referencial Teórico aborda as principais 

discussões teóricas sobre a temática. Resultados e Discussão. Organizar os 

dados encontrados, na forma de categorias analíticas e sistematização dos 

achados empíricos. Nesta sessão poderão ocorrer o uso de gráficos, tabelas e 

quadros, atentando para a utilização e identificação segundo as normas da 

ABNT. As discussões (análises) geradas a partir dos resultados deverão ser 

embasadas com os autores estudados. Considerações Finais: devem ser 

elaboradas com frases curtas, retomando o percurso feito e respondendo aos 

objetivos. Não devem ser apresentadas informações novas ou citações. 

Referências: devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em 

ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, 

separar por ponto e vírgula. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer 

às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

 ARTIGO 

O Artigo deve conter no mínimo 08 (oito) e no máximo 12 (doze) páginas. O 

trabalho deve conter: resumo, introdução, desenvolvimento, considerações finais 

e referências. Resumo: Seguir as regras do Resumo Simples. Introdução: 

recomendamos que seja abordado: contexto (o que se conhece sobre o tema), o 

quê? (de que trata o texto), para quê? (os objetivos do texto), como? (a 

metodologia a ser empregada), por quê? (a relevância do tema). 

Desenvolvimento: recomendamos que essa seção inclua Metodologia; 

Referencial Teórico; Resultados e Discussão. A Metodologia deverá apresentar 

os caminhos metodológicos e uso de ferramentas, técnicas de pesquisa e de 

instrumentos para coleta de dados. O Referencial Teórico aborda as principais 

discussões teóricas sobre a temática. Resultados e Discussão. Organizar os 

dados encontrados, na forma de categorias analíticas e sistematização dos 

achados empíricos. Nesta sessão poderão ocorrer o uso de gráficos, tabelas e 

quadros, atentando para a utilização e identificação segundo as normas da 

ABNT. As discussões (análises) geradas a partir dos resultados deverão ser 

embasadas com os autores estudados. Considerações Finais: devem ser 

elaboradas com frases curtas, retomando o percurso feito e respondendo aos 

objetivos. Não devem ser apresentadas informações novas ou citações. 

Referências: devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em 

ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, 

separar por ponto e vírgula. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer 

às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail da Secretaria do CIEF: 

cief@unilab.edu.br  

 

Sejam bem-vindos/as ao Congresso Internacional de Ensino e Formação 

Docente – CIEF! 

mailto:cief@unilab.edu.br
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Coordenação Geral: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Diversidade e 

Docência – EDDocência – UNILAB 

 

Prof. Dr. Elcimar Simão Martins – UNILAB  
Profa. Dra. Elisangela André da Silva Costa – UNILAB 
Profa. Dra. Sinara Mota Neves de Almeida – UNILAB 
 


