
 

 

 
TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
 

Normas para submissão de trabalhos científicos 
 
 

1- Natureza do Trabalho: 

Os trabalhos poderão ser em formato de Trabalho Completo ou Resumo Expandido 

contemplando: 

*Pesquisa originais (concluídas ou em andamento); 

*Ensaios Teóricos; 

*Relatos de Experiência: 

* Trabalho Profissional (demandas ações, atividades, entre outras). 
 
 

Os trabalhos deverão estar vinculados a um dos seguintes eixos temáticos abaixo. 
 
 

2 -Eixos Temáticos: 
 
 

2.1- O papel da Política de Assistência Social na inclusão social da pessoa com deficiência 

intelectual, múltipla e autismo; 

2.2- O acesso à saúde como meio de inclusão social; 

2.3- A educação como caminho para a inclusão; 

2.4-  A gestão como ferramenta de Inclusão Social 

 

3- Normas para formatação dos Trabalhos: 

3.1- Número de autores: 

Cada trabalho poderá conter até cinco autores, sendo um autor e quatro co-autores. 

Cada autor (co-autor) poderá inscrever até 02 trabalhos, podendo ser individual e/ou 

coletivo. Somente os autores (co-autores) devidamente inscritos poderão apresentar os 

trabalhos. 

 
3.2- Identificação do Trabalho: 

O trabalho deverá conter: título e eixo temático ao qual está vinculado o trabalho, 



 

 

nome(s) do(s) autor(es) co-autores com respectiva formação, vínculo institucional e título 

acadêmico, professor orientador (quando for o caso), e-mail e telefone. Em caso de 

pesquisa com financiamento, indicar agência de fomento e número de processo. 

 
O trabalho deverá ser enviado no formato Word. 

 
 

3.3 – Normas para o envio de trabalhos (Trabalho Completo e Resumo Expandido) 

Os trabalhos deverão ser anexados na aba específica do eixo escolhido juntamente com o 

Termo de Cessão de Direitos Autorais (assinado pelo autor e co-autores): 

 
3.4 – Normas para envio de Trabalho Completo 

O trabalho deverá apresentar: 

Resumo (150 a 250 palavras em português) 

Palavras-chave: Indicação de 3 a 5 palavras-chave 

Introdução; Desenvolvimento (com metodologia); Considerações Finais e 

Referências Bibliográficas conforme a ABNT NBR 6023:2018. 

O texto deverá ter de 8 a 12 laudas (A-4); escrito em fonte Times New Roman, tamanho 

12, com espaçamento entre linhas de 1,5. As citações serão no formato (autor/data), 

margens superior e esquerda 3,0 cm e inferior e direita com 2,0 cm. 

 
3.5- Normas para o envio de Resumo Expandido 

O resumo expandido deverá apresentar: 

Resumo (150 a 250 palavras em português) 

Palavras-chave: Indicação de 3 a 5 palavras-chave 

Introdução; Desenvolvimento (com metodologia); Considerações Finais e 

Referências Bibliográficas conforme a ABNT NBR 6023:2018. 

O texto deverá ter de 3 a 4 laudas (A-4) escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

com espaçamento entre linhas de 1,5. As citações serão no formato (autor/data), margens 

superior e esquerda 3,0 cm e inferior e direita com 2,0 cm. 

 
3.6 – Normas para a apresentação do trabalho (trabalho completo e resumo 

expandido) 

* A apresentação de trabalhos é opcional, caso os autores optem por fazê-la é necessário 



 

 

o preenchimento do TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGEM (que 

se encontra no Anexo II deste edital). 

* Ao realizar a apresentação através da submissão do vídeo, haverá certificado de 

apresentação. 

* Os vídeos dos trabalhos aprovados ficarão disponíveis na página do evento. 

* Os vídeos deverão ter um tempo de no máximo 3 minutos, contendo em sua estrutura, 

nome dos autores, instituição, título do trabalho, objetivo, metodologia e os resultados 

finais. 

* Os vídeos de trabalhos não aprovados não serão publicizados. 

*Informações sobre a gravação do vídeo se encontram no Anexo III deste edital. 
 

 
3.7- Trabalhos aprovados 

* Os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento. 

* Os cinco trabalhos melhor avaliados serão publicados na Revista APAE Ciência. 

* Os trabalhos melhor avaliados serão publicados em e-book do III Congresso (publicação 

dependerá do número de artigos submetidos). 

* Todos os trabalhos aprovados receberão certificados. 

 

4- Critérios 

É requisito para a submissão e publicação dos trabalhos a realização da inscrição de todos 

os autores (co-autores) com o devido pagamento. 

 
4.1- Critérios para seleção: 

Os trabalhos serão avaliados e selecionados por dois pareceristas da Comissão Científica 

no formato de avaliação duplo cega; 

Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

● Originalidade e relevância do tema; 

● Formulação do problema; 

● Adequação da metodologia e coerência da mesma com os objetivos; 

● Coerência das informações (fundamentação); 

● Atualização e adequação bibliográfica; 



 

 

● Resultados. 
 

5- Mesas redondas 

● As propostas de Mesas Redondas devem se desenvolver a partir dos seguintes 

eixos: 

5.1-Assistência Social: 

● A assistência social e a inclusão social. 
 

5.2- Educação: 

● A Educação como espaço privilegiado de inclusão social. 

 
5.3- Saúde: 

● A promoção da saúde da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e autismo 
como mecanismo de inclusão; 

 
5.4-Gestão 

● Os desafios da Gestão nos processos de inclusão social da pessoa com deficiência 
intelectual, múltipla e autismo. 

 
 

5.5- Orientações para a composição da mesa redonda: 

O número de expositores por mesa redonda limita-se a quatro participantes, sendo 

três expositores + um coordenador. 

O número de participantes somente poderá ser alterado se a mesa contar com a 

presença de pessoa com deficiência e/ou membro de sua família, a fim de se 

propiciar uma maior participação desse público, podendo chegar ao limite máximo 

de 6 participantes. 

O tempo de exposição da mesa será de até 2 horas. 

 
5.6- Orientações para envio da proposta de mesa redonda: 

As propostas deverão conter: 

1- Nome do(a) proponente 

 2- Título da mesa redonda 

3- Nome dos(as) expositores(as) com titulação e filiação institucional  



 

 

4- Nome do(a) coordenador(a) da mesa 

5- Resumo de até 20 linhas contendo objetivos, a justificativa e a relevância do 

tema relacionando a proposta ao eixo temático a qual se vincula. 

 
6- Critérios para publicação dos trabalhos 
Os trabalhos aprovados serão publicados nos seguintes formatos: 

 
 

6.1- Anais do evento  

6.2- E-book 

6.3- Para a publicação é imprescindível o preenchimento do TERMO DE CESSÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS (que se encontra no Anexo I deste edital). 

 
7- Orientações Inscrições On-line 

7.1 – As inscrições do evento serão realizadas exclusivamente pelo site: 

https://uniapaesp.org.br/site/congresso-cientifico/ii-congresso-cientifico/ 

7.2- As inscrições para o evento estarão abertas de 13 de Junho até o dia 22 de Agosto  

de 2022 às 19hs. 

7.3- A submissão de trabalhos estará aberta de 13 de Junho à 24 de Julho de 2022 às 

23h59; 

7.4- O resultado dos trabalhos aprovados será disponibilizado a partir do dia 15 de agosto 

de 2022, no site do UNIAPAE-SP 

 
8- Cronograma 

 

Ações Período 

Inscrições para o evento De 15 de junho à 22 de agosto de 2022 

Submissão de trabalhos De 15 de junho a 24 de julho de 2022 

Relação trabalhos 

aprovados 

15 de agosto de 2022 

Congresso De 22 a 25 de agosto de 2022 

 

9- Valor das inscrições 

9.1 – R$ 25,00 (vinte e cinco reais)


