
Normas do resumo 

 

I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS QUE ENTRELAÇAM SABERES 

10ª DIREC NO ESPAÇO INTERATIVO DA VI EXPOTEC 

 

A I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS QUE ENTRELAÇAM SABERES da 10ª DIREC se 
propõe a apresentar à comunidade em geral, os trabalhos realizados pelos docentes, estudantes 
e servidores da Rede Estadual, nas áreas de ensino e aprendizagem, em parceria com o 
IFRN/Campus Caicó no espaço da VI EXPOTEC. A mostra tem como objetivo oportunizar 
um espaço de socialização de experiências, que envolvem o saber científico com crianças, 
jovens e adultos da rede estadual, a partir de exposições de banners, produtos, práticas, teatro 
interativo de rua, blitz educativa, cartazes, panfletos e outras formas de apresentação. 
 

O resumo deverá ser digitado no Word, papel A4, modo justificado, com margens de 3 cm 
(superior e à esquerda) e 2 cm (inferior e à direita), fonte Times New Roman, tamanho 12; 
espaçamento simples, sem parágrafos, e conter 150 a 1000 palavras, devendo ressaltar os 
pontos fortes de sua experiência, contendo os objetivos, a metodologia, resultados, discussão 
e conclusão. Após um espaço simples apresentar três a cinco palavras-chave, separadas por 
ponto final. O título do resumo em negrito, centralizado, em letra maiúscula, tamanho 14, os 
nomes dos autores alinhados à direita (veja no modelo).  

No arquivo, deverão ser incluídas, entre o título e o corpo do texto, as seguintes informações: 
nome(s) completo(s) do(s) autor(es) (em maiúsculas apenas as primeiras letras de cada 
palavra), instituição a que pertence, e-mail/s, vinculação a um grupo de pesquisa e/ou agência 
de financiamento da pesquisa (se for o caso), com alinhamento à direita e espaçamento 
simples (segue o modelo em anexo), sendo possível contemplar até três autores para cada 
resumo. 

O período de inscrição será de 20 de setembro a 15 de outubro de 2019. 

Exposição: 23 e 24 de outubro 

As inscrições para a I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS poderão ser efetuadas por servidor 
(docente ou técnico administrativo da rede estadual da 10ª DIREC), que desenvolva práticas 
de pesquisa com Estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou Ensino Médio, sejam 
elas experiências em qualquer área de conhecimento, através do formulário eletrônico abaixo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7FbNXBfDyw3j_n91srMY2iOVxPy74vXPh-
RgRGiRo1_nS6Q/viewform?usp=sf_link  

 

Contato: direcdecima@gmail.com 

 

 

 


