
 

 

 

 

Edital de Chamada de Trabalhos Científicos 

 

I Jornada Acadêmica Aberta da Pedagogia e Letras da 

Faculdade Diadema – I JAAPEL - FAD - Uniesp 

 

A Faculdade Diadema e os departamentos de Pedagogia e Letras promoverão, 

dias 15 e 16 de outubro de 2015, a I Jornada Acadêmica Aberta dos cursos de 

Pedagogia e Letras da Faculdade Diadema, com o objetivo de fomentar a 

comunicação e o intercâmbio entre estudantes e professores que desenvolvem 

trabalhos de pesquisa voltadas para o aprimoramento acadêmico nas áreas da 

educação e letras. O evento tem como objetivo ofertar oportunidade dos 

docentes e estudantes das instituições de ensino superior divulgarem as 

pesquisas que vem desenvolvendo.  

A participação na I JAAPEL é gratuita e aberta à participação de qualquer 

interessado. 

A programação do evento contará com a apresentação de resumos e artigos 

completos previamente selecionados pela Comissão Científica e serão 

publicados nos anais do evento.  

Todos os trabalhos aceitos e apresentados na I Jornada Acadêmica Aberta serão 

publicados nos anais do evento e estarão disponíveis no site do evento para ser 

copiado:  http://hschutzer09.wix.com/jaapelfad 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As normas e procedimentos para seleção dos resumos a artigos completos a 

serem apresentados para compor a programação da a I Jornada Acadêmica  
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Aberta dos cursos de Pedagogia e Letras da Faculdade Diadema, I JAAPEL – 

FAD/Uniesp, serão estabelecidas neste edital. 

1.1 A Comissão Científica avaliará os resumos, artigos e decidirá quanto à 

aceitação das propostas apresentadas para apresentação de painéis. 

1.3 Todos os resumos e artigos deverão ser enviados para o e-mail 

jaapel.fad@gmail.com, até a data prevista neste edital. 

 

2. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 

2.1 A aprovação dos resumos para apresentação na forma de banner será de 

responsabilidade da Comissão Científica. 

2.2 Os resumos poderão ser inscritos individualmente, ou com mais autores, 

sendo permitido o máximo de 04 autores por trabalho. 

2.3 Somente receberão certificados os autores que apresentarem os trabalhos 

nos dias determinados. 

2.4 Os resumos e os artigos completos apresentados nos termos desse edital 

serão publicados nos anais do evento, que será disponibilizado no site. 

2.5 O período de inscrição para inscrição dos ouvintes nas oficinas e palestras 

acontecerá de 24/08/2015 a 09/10/2015. 

 

3. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

3.1 O formulário de inscrição deverá ser enviado para o e-mail 

jaapel.fad@gmail.com juntamente com o arquivo do resumo do trabalho a ser 

submetido. 

3.1 Os resumos e artigos deverão ser encaminhados para o e-mail do evento 

jaapel.fad@gmail.com no período de 22/08/2015 a 04/10/2015. 
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3.2  Do corpo do e-mail, devem constar: o nome completo dos autores do 

resumo, os respectivos telefones e instituições de procedência dos autores e o 

título do trabalho.  

3.3 O campo assunto, do e-mail, deve ser preenchido com os dizeres: “Resumo 

– JAAPEL 2015” 

3.4 Os arquivos enviados deverão ser gravados com a extensão .doc ou .docx, 

não serão aceitos trabalhos enviados em arquivos .pdf ou em qualquer outro tipo 

de extensão. 

 

4. ÁREAS TEMÁTICAS DOS TRABALHOS   

4.1 Educação 

a. didática do ensino básico 

b. gestão educacional 

c. políticas públicas da educação 

d. metodologias do ensino 

e. alfabetização e letramento 

f. psicologia da educação 

g. inclusão 

h. ensino infantil 

i. educação não formal 

j. história da educação 

k. filosofia da educação 

l. artes na educação infantil e básica. 

m. corpo e movimento na escola 

4.2 Letras e Linguística 



 

 

 

 

a. gramática 

b. literatura brasileira 

c. literatura portuguesa 

d. literatura inglesa 

e. literatura infantil 

f. comunicação 

g. ensino de línguas 

h. libras 

i. ortografia 

 

5. DO RESUMO E ARTIGO  

5.1 O resumo deverá ter no mínimo 1200 e no máximo 2500 caracteres, incluindo 

os espaços. 

5.2 Os artigos completos dos resumos aprovados devem ser enviados até 

10/10/2015, de acordo com as normas da ABNT NBR  6023 e NBR 10.520, para 

o e-mail  jaapel.fad@gmail.com 

5.3 Os trabalhos científicos submetidos deverão seguir as normas da ABNT NBR  

6023 e NBR 10.520. Resumos e artigos elaborados fora do padrão do evento 

não serão avaliados.  

5.4 Serão adotados os seguintes critérios na avaliação dos trabalhos: 

- Relevância acadêmica; 

- Obediência às normas da ABNT; 

- Conteúdo, formatação e correção gramatical; 

5.5 Não caberá recurso para os trabalhos recusados pelo Comissão Científica. 
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6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS 

6.1 As apresentações dos banners acontecerão nos dias 15 e 16/10/2015, de 

acordo a programação da I JAAPEL-FAD a ser divulgada no dia 05/10/2015, no 

local: Faculdade Diadema, Av Alda nº 831 Parque Sete de Setembro - 

Diadema/SP. 

6.2 Os pôsteres deverão ser afixados por seus autores no horário das 17h às 

18h15min. 

6.3 As apresentações dos trabalhos serão feitas para um comitê do evento e 

para os participantes do evento. Os autores deverão estar diante dos seus 

pôsteres durante, no mínimo, uma hora (1hora) para expor seus trabalhos 

sempre que forem solicitados. Podendo haver revezamento quando o trabalho 

for de mais de um autor. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Qualquer alteração realizada nesse edital será divulgada no site do evento. 

7.2 Eventuais questões não previstas nesse edital serão resolvidas pela 

comissão organizadora do evento e quaisquer esclarecimentos adicionais que 

se fizerem necessários deverão ser solicitados pelo e-mail. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Diadema, 20 de agosto de 2015 

 

Comissão Organizadora 

 


