TRABALHOS COMPLETOS
Observação: solicitamos leitura atenta a todos os itens antes da
organização dos trabalhos completos.



Condições para
envio dos
trabalhos
completos

Só poderão ser enviados os trabalhos que corresponderem aos
resumos aprovados no evento. Qualquer trabalho que não respeitar
aquilo que foi encaminhado para avaliação do Comitê Científico será
automaticamente reprovado a qualquer momento. Portanto, solicitase que seja desenvolvido o texto a partir da estrutura encaminhada no
resumo (Apresentação/Introdução; Referencial Teórico; Metodologia;
Resultados/Conclusão (parciais ou integrais).
 O trabalho só poderá ser enviado depois de que todos os autores e
co-autores tiverem efetivado o pagamento das inscrições no evento.
Qualquer trabalho enviado sem a devida inscrição dos autores e coautores estará automaticamente reprovado. Portanto, recomenda-se
que o pagamento da inscrição seja feito com antecedência ao envio
do trabalho para que as devidas transações bancárias sejam
efetivadas em tempo hábil. Da mesma forma, deverão ser anexados
no sistema o comprovante de pagamento de autor e co-autores.
 Todo trabalho deverá passar por Revisão Textual de Língua
Portuguesa antes do envio no sistema. Os trabalhos que não
cumprirem essa condição estarão sujeitos à reprovação, uma vez
que o evento não se responsabiliza por este critério.

Cronograma

Após a confirmação de aprovação dos resumos, os respectivos
trabalhos completos deverão ser enviados à secretaria do
evento apenas pelo autor.
De 01 a 30 de maio de 2018 – Para trabalhos divulgados na 1ª
Relação (Geral) e 2ª Relação do Eixo 1.
De 07 de maio a 07 de junho de 2018 – Para trabalhos divulgados
na 2ª Relação (Geral)
De 08 de maio a 08 de junho de 2018 – Para trabalhos divulgados
na 3ª Relação (Geral)

Modo de envio

Os trabalhos completos serão enviados à secretaria do evento, em
arquivo .DOC anexo e único, em campo próprio que será
disponibilizado no local de cadastramento dos participantes (local

do trabalho

onde se entra com a CPF e senha). Após o envio NÃO HAVERÁ A
POSSIBILIDADE DE QUALQUER ALTERAÇÃO.
 Tamanho: mínimo 12 páginas e máximo 15 páginas incluindo
texto, referências e figuras/tabelas/gráficos, se houver.
 Espaço entre linhas 1,5.
 Título: letras maiúsculas, centralizado e negrito; Os títulos não
poderão ser alterados daquilo que foi enviado e aprovado nos
resumos pela Comissão Científica.

Formatação

 Nome(s) do(s) autor(es) e co-autores (não será permitido o
acréscimo de nomes diferentes daqueles que foram indicados no
envio dos resumos e avaliados pelo Comitê Científico). Qualquer
acréscimo indevido implicará em reprovação do trabalho. O nome
do autor deverá ser o primeiro da lista, seguido dos co-autores
abaixo.
 Instituição(ões) dos autores e co-autores abaixo do nome.
 E-mail de contato apenas do autor abaixo de sua instituição de
origem
 Quando houver agência financiadora do trabalho, indicar em nota
de rodapé.
 Tamanho da página: A4;
 Margem superior e esquerda: 3 cm; margem inferior e direita: 2
cm;
 Fonte: 12, Times New Roman;
 Citações e referências devem obedecer às normas da ABNT.

Ilustrações,
Gráficos e
Imagens

O texto completo pode ser apresentado com ilustrações e gráficos,
desde que as fontes sejam devidamente mencionadas.

Aspectos Linguísticos, Coerência e Coesão

Critérios que
serão
observados nos

 Coerência lógico-estrutural no desenvolvimento do raciocínio;
 Nos aspectos linguísticos serão considerados os conhecimentos
necessários para a) o emprego a norma padrão e outros registros,
conforme a pertinência e adequação contextual; b) o uso de
recursos linguísticos para a produção de sentido do texto; c)
demonstrar conhecimento das convenções da modalidade escrita;
 Para os aspectos da coerência serão considerados: aspectos
referentes à organização do pensamento e dos conhecimentos
adquiridos e da expressão coerente desses conhecimentos na
elaboração do texto;
 Para os aspectos de coesão serão consideradas: a organização dos

textos completos

elementos linguísticos na elaboração do texto, considerando sua
capacidade de articular os componentes textuais utilizados, com
vistas à progressão textual e apresentar adequação no uso dos
fatores coesivos.
Pertinência dos tópicos do trabalho
 Apresentação adequada, com justificativa, objetivos, métodos e
resultados alcançados;
 Coerência entre o título proposto e o corpo do trabalho
apresentado.
 Coerência entre as premissas metodológicas adotadas;
 Coerência ao eixo temático escolhido;
 Coerência e relevância do referencial teórico apresentado;
 Relevância do trabalho proposto para a comunidade acadêmica e
a sociedade em geral.

Sobre autor(es) e co-autores, não será permitido o acréscimo de
nomes diferentes daqueles que foram indicados no envio dos resumos
e avaliados pelo Comitê Científico. Qualquer acréscimo indevido
implicará em reprovação do trabalho.

Autoria

O evento não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado nos
trabalhos sendo de inteira responsabilidade de seus autores a autoria
dos mesmos.

Publicação

Os trabalhos completos que seguirem todas as orientações deste
documento, após análise da comissão organizadora local e
internacional, serão publicados em e-book específico do evento.

Fale conosco:

Dúvidas?

ivlusoestudosdacrianca@gmail.com

Pela Comissão Científica do IV Luso Brasileiro de Estudos da Criança
Profa Dra. Glacy de Queirós Roure – PUC Goiás
Profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa – UFG
Profa. Dra. Leni Vieira Dorneles – UFGRS
Profa. Dra. Luiza Pereira Monteiro – UEG
Prof. Dr. Manuel Jacinto Sarmento Pereira – UMINHO
Prof. Dr. Marcos Antônio Soares – UFG
Profa. Dra. Natália Fernandes – UMINHO
Prof. Dr. Romilson Martins Siqueira – PUC Goiás

Profa. Dra. Sônia Margarida Gomes Sousa – PUC Goiás

