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CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS INFORMAÇÕES GERAIS 

O Seminário Interdisciplinar do PARFOR/UFPI (SIMPARFOR) objetiva socializar 

experiências curriculares e práticas pedagógicas exercitadas nos cursos ofertados 

através do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), visando à consolidação da 

aprendizagem pautada na interdisciplinaridade como estratégia metodológica de 

superação da fragmentação do conhecimento e de interpretação da realidade. 

O evento é aberto à comunidade acadêmica em geral, mas tem como público alvo 

os professores da rede pública de educação básica em formação pelo PARFOR/UFPI, 

professores formadores e coordenadores vinculados ao Programa. Nesse sentido, a 

apresentação de trabalhos é restrita a coordenadores, professores e alunos 

vinculados ao PARFOR/UFPI em cada semestre letivo. 

Os trabalhos poderão ser apresentados em formato de Comunicação Oral e/ou 
pôster e a submissão deverá ser feita, observando-se o seguinte: 
 

 A inscrição com submissão de trabalho na página do evento 

(https://simparfor.ufpi.br/home.php) será condicionada à apresentação de resumo 

simples pelos estudantes, e deverá ser realizada somente pelo(a) professor(a)-

orientador(a) do grupo ou pelo(a) professor(a)-orientador(a) de TCC. Esse 

deverá indicar, no momento da submissão, que será o coordenador do trabalho; 

 O (s) autor (es) de cada resumo (professores-cursistas) submetido deverá (ão) 

estar obrigatoriamente inscrito(s) no evento; 

 O texto apresentado é de responsabilidade do (s) autor (es) e deverá ser escrito 

em conformidade com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e de acordo 

com a ABNT; 

 Os trabalhos devem estar relacionados a um dos eixos temáticos apresentados 

a seguir: 

 Eixo Temático 1 – Currículo e Políticas Educacionais 

 Eixo Temático 2 – Diversidades e Educação Inclusiva 

 Eixo Temático 3 – Educação e Linguagens 

 Eixo Temático 4 - Educação Ambiental e Sustentabilidade 

 Eixo Temático 5 – Escola, Família e Comunidade 

 Eixo Temático 6 – Fundamentos e Dimensões do Ensino e da Aprendizagem 

 Eixo Temático 7 – Investigação da Realidade Educativa 

 Eixo Temático 8 – Metodologias e Práticas de Ensino 

 Eixo Temático 9 – Organização e Gestão de Sistemas Educativos 

 Eixo Temático 10 - Recursos Didáticos e Tecnologias Educacionais 

 Eixo Temático 11 – Transversalidade, Interdisciplinaridade e Ação 

Pedagógica 
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 Eixo Temático 12 – Trabalho, Formação e Profissionalização Docente 

 Eixo Temático 13 – Violência e Cultura de Paz em Contextos Educacionais 
 

 Os trabalhos que não atenderem as normas de apresentação e às sugestões 

dos pareceristas, não serão publicados nos anais do evento. 

 
O texto do trabalho apresentado no SIMPARFOR poderá ser publicado na Form@re, 

Revista do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica / 

Universidade Federal do Piauí, e deverá ser enviado na forma de artigo, em arquivo 

anexado, enviado para o endereço eletrônico da Form@re 

(http://www.ojs.ufpi.br/index.php/parfor), para submissão ao Comitê Científico da 

Revista. Ao enviar o e-mail, no campo assunto, deve ser informado o Eixo no qual o 

trabalho se insere. Será enviado um e-mail pela Comissão Científica com a 

confirmação do recebimento do arquivo. 

 

 
Comissão Organizadora 
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