
V SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES

DE JOVENS E ADULTOS

NORMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

TÍTULO

(Título centralizado, fonte Times New Roman 14, letras maiúsculas, negrito).

Eixo temático: (alinhado à direita, fonte Times New Roman, 12)

RESUMO
O resumo deverá apresentar  entre  150 a 250 palavras.  Configurar  a  página com margens
direita, esquerda, superior e inferior de 2,5 cm. No resumo, fonte Times New Roman, 12, o
espaçamento entrelinhas é simples. O resumo deve apresentar características da experiência a
ser relatada (cenário,  sujeitos,  objetivos, a metodologia utilizada para desenvolvimento do
processo  formativo  e  resultados  alcançados).  Deve-se  evitar  citações  de  autores,  pois  o
resumo pode circular desacompanhado do trabalho completo que contém as referências.

PALAVRAS-CHAVE
Mínimo de 3 e máximo de 5 palavras-chave.

1. INTRODUÇÃO

Os textos que apresentam Relatos de Experiência deverão apresentar  entre 10.000 a

20.000  caracteres  com  espaços.  As  páginas  deverão  ser  configuradas  em  tamanho  A4,

utilizando os seguintes parâmetros: margens superior,  inferior, lateral esquerda e direita 2,5

cm. Devem ser escritos em fonte Times New Roman, corpo 12, com espaço entrelinhas de 1,5

cm, alinhamento justificado, com utilização da marca do parágrafo. As citações diretas com

mais de 3 linhas, utilizar fonte 11 e recuo de 4 cm.

Na Introdução, sugere-se que o(a) autor(a) apresente a caracterização da experiência e

a contribuição da investigação para o processo de formação de educadores da EJA, conforme

o eixo temático escolhido.

2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA



No corpo do trabalho recomenda-se subdividir em seções que apresentem a descrição

da experiência:  cenário em que se insere, os sujeitos envolvidos, objetivos, a metodologia

utilizada para desenvolvimento do processo formativo e resultados alcançados.

2.1. Padronização dos títulos de seções internas

Os títulos das seções internas devem estar em maiúsculo e negrito, posicionados no

canto superior esquerdo, com fonte  Times New Roman, tamanho 12.  Os subtítulos devem

ser escritos com a primeira letra maiúscula, em negrito e em itálico, fonte Times New Roman,

tamanho 12, como se apresenta no presente documento.

2.2. Figuras e tabelas

As figuras e tabelas devem ter legendas, em acordo com as normas vigentes da ABNT.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerações finais  devem claramente indicar  alcance,  limitações e possibilidades

inerentes à experiência relatada.

REFERÊNCIAS 

Ao final do texto, colocar as referências bibliográficas segundo normas da ABNT. 

NOTAS

As notas, caso sejam indispensáveis, devem ser colocadas no final do trabalho, fonte

Times New Roman, tamanho 10, antes das referências.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos – quando necessários – devem ser breves e colocados ao final,

após as referências.
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