
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 
DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

X SEMINÁRIO CONECTANDO CONHECIMENTOS 

 

O INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC) torna pública a Chamada para Apresentação de 

Trabalhos do X Seminário Conectando Conhecimentos, que será realizado pelo Departamento 

de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão (DPPE) do IBC, por meio de sua Divisão de Pós-

Graduação e Pesquisa (DPP).  

 

APRESENTAÇÃO  

 

O “Seminário Conectando Conhecimentos do Instituto Benjamin Constant” surgiu com o 

objetivo principal de criar um momento de diálogo entre professores/pesquisadores e o público 

interessado, além de promover um intercâmbio entre pesquisadores da área, oferecendo um espaço 

de interação e compartilhamento de conhecimentos e experiências. Possui o formato de mesa-

redonda composta por especialistas e, num segundo momento, comunicações orais de 

pesquisadores.  

A apresentação de trabalhos no Seminário Conectando Conhecimentos é aberta a estudantes de 

Graduação e/ou Pós-Graduação e a pesquisadores autônomos.  

A décima edição do Conectando Conhecimentos será realizada de maneira remota, 

totalmente on-line, com transmissão no canal da Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa na 

plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube. 

 

1 PROCESSO DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

  

1.1 Serão recebidos somente textos inéditos. Os trabalhos podem ser oriundos de pesquisa 

finalizada ou em andamento, relatos de experiência ou estudos bibliográficos que tangenciem a 

temática da deficiência visual (cegueira, baixa visão) e da surdocegueira em suas interfaces com 

os diversos campos de conhecimento, segundo o tema da décima edição: “Contribuições da 

Escola Especializada e da Escola Regular para a inclusão de alunos com deficiência visual: 

experiências, interlocuções e perspectivas”. Não serão aceitos resumos correspondentes a 

projetos de pesquisa.  

1.1.1 Espera-se receber trabalhos de diferentes áreas do conhecimento, teóricos ou 

empíricos, cuja investigação desenvolvida mobilize o tema proposto para a edição, a partir 

de abordagens que privilegiem: 1) a ação e o diálogo entre a Escola Especializada, a Escola 



Regular e a sociedade no processo de alcance/construção da inclusão da pessoa com 

deficiência visual e surdocegueira; 2) a análise da aplicabilidade e da importância das 

políticas públicas vigentes neste processo. NÃO SERÃO ANALISADOS TRABALHOS 

CUJO FOCO INVESTIGATIVO NÃO ENVOLVA NECESSARIAMENTE E 

SUBSTANCIALMENTE A DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU A SURDOCEGUEIRA.  

 

1.2 A Comissão Científica fará inicialmente a seleção dos resumos submetidos e solicitará, 

posteriormente e por e-mail, o envio dos trabalhos completos aos autores dos resumos 

selecionados.  

1.2.1 A aprovação do resumo não implicará na aceitação do trabalho completo.  

1.2.2 A aprovação final do trabalho completo dependerá do parecer definitivo da Comissão 

Científica.  

 

1.3 A avaliação dos resumos destina-se a observar a pertinência dos trabalhos junto aos objetivos 

do tema da edição e a fazer uma projeção do quantitativo de trabalhos a serem apresentados.  

 

1.4 Os resumos serão avaliados às cegas, de modo a garantir o anonimato do(s) autor(es) e, 

consequentemente, a imparcialidade na avaliação.  

 

1.5 As submissões de resumos devem ser encaminhadas exclusivamente por meio do 

link:  Ficha de submissão de resumos - X Conectando Conhecimentos (google.com)  

 

1.6 Só serão aceitos para apresentação textos de, no máximo, 3 autores, incluindo o 

orientador/coordenador da pesquisa, quando for o caso. 

1.6.1 Só será avaliado um único trabalho por autor/co-autor. 

   

1.7 O resultado do processo de seleção dos trabalhos para apresentação será divulgado por e-mail 

para cada autor e no site do Instituto Benjamin Constant (www.ibc.gov.br).  

 

2 CRONOGRAMA 

Envio dos resumos: 1º de fevereiro a 14 de março de 2021. 

Divulgação, por e-mail, dos resumos aprovados e solicitação dos trabalhos completos: até 18 de 

março de 2021. 

Prazo final para envio dos trabalhos completos: 25 de março de 2021. 

Divulgação, por e-mail e no site do IBC, dos trabalhos selecionados para apresentação: até 1º de 

abril de 2021. 

Data final para envio dos trabalhos corrigidos, quando for o caso: 8 de abril de 2021. 

Evento: 13 de abril de 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1dcqxlJwCyhi-sqLeHc7fx9QfZk5xAukkYHmwixVHZFoNVg/viewform
http://www.ibc.gov.br/


 

NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS FORA DOS PRAZOS ACIMA ESTIPULADOS. 

 

3 MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

3.1 A apresentação do trabalho no evento deverá ser feita na modalidade oral, perfazendo um total 

de 15 minutos. Por se tratar de uma edição remota do Seminário, o apresentador do trabalho 

deverá contar com acesso estável à internet, microfone e câmera para realizar a 

apresentação de onde estiver. Caso utilize apresentações de slide em sua comunicação, o 

apresentador deverá encaminhá-las antecipadamente à Comissão Organizadora, para que sejas, 

caso necessário, audiodescritas. O material será solicitado pela Comissão Organizadora por e-mail, 

em momento oportuno. 

 

3.2 Somente um dos autores poderá apresentar o trabalho. Não será permitida a apresentação de 

trabalho por pessoa que não seja um dos autores do trabalho.  

  

3.3 É vedada a apresentação de trabalho em língua estrangeira.  

 

3.4 O X Conectando Conhecimentos terá início às 10h e término às 15h30, dividido em duas partes, 

com um intervalo entre elas. As comunicações orais têm previsão de realização para o horário 

de 10h às 11h30. 

 

4 INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS E TRABALHOS COMPLETOS  

 

4.1 O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas e afirmativas, iniciado 

com a explicação do tema, seguida do problema da pesquisa/relato. A seguir devem ser 

ressaltados, nesta ordem: o objetivo geral e hipótese principal defendida, o método e a abordagem 

teórica, os resultados e a conclusão. O resumo deve ser fidedigno ao trabalho desenvolvido. O 

texto deve ser escrito em língua portuguesa, fonte Times New Roman ou Arial, com espaçamento 

simples, tamanho 10 e ter no mínimo 250 e no máximo 500 palavras. Depois do término do 

resumo, dê dois espaços e escreva as palavras-chave, que devem ser representativas do 

conteúdo do documento e extraídas de dentro do resumo. Escreva de três a seis palavras-chave, 

com a primeira letra de todas elas em maiúscula e separadas por um 'ponto e vírgula'. No caso 

de pesquisas em andamento, o(s) autor(es) deve(m) situar no resumo a fase em que o 

desenvolvimento se encontra. Não incluir notas explicativas e referências bibliográficas. 

  

4.2 Em caso de aprovação do resumo, o(s) autor(es) deverá(ão) enviar o texto completo, que 

deverá ter no mínimo 8 e no máximo 12 páginas tamanho A4, fonte Times New Roman ou Arial 



12, espaçamento 1,5 entre linhas; margens superior e esquerda 3,0 e inferior e direita 2,0, 

alinhamento do texto justificado e conter título em negrito, centralizado. O corpo do texto e 

as referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT (NBR 14724). 

  

4.3 Autores são responsáveis por remover toda identificação de autoria do resumo e do 

trabalho completo, para garantir a avaliação às cegas da Comissão Científica, incluindo em 

possíveis referências dentro do próprio texto e nas referências bibliográficas. Nesses casos, 

substitui-se o(s) nome(s) dos autores por “AUTOR”. Verifique ainda se a identificação foi removida 

de outras partes do texto e na opção “Propriedades do Word”, quando se clica com o botão direito 

do mouse no arquivo.  

 

4.4 Apenas serão aceitos trabalhos que tratem de atividades de pesquisa/extensão e relatos de 

experiências. Trabalhos que não se enquadrem na temática do evento, ou que não apresentem 

informações que ofereçam subsídios para a sua avaliação, não serão aceitos.  

4.4.1 O relato de experiência é um texto que descreve uma dada experiência profissional 

e/ou de pesquisa, exitosa ou não, de modo a contribuir relevantemente para a área de atuação 

do autor. Deve conter motivações ou metodologia para as ações tomadas na situação e as 

considerações/impressões que a vivência trouxe àquele que a viveu. O relato é feito de modo 

contextualizado, com objetividade e fundamentação teórica consistente. 

 

4.5 Resumos que não cumpram com as exigências descritas no presente item desta Chamada 

não serão aceitos. 

 

5 CERTIFICAÇÃO  

 

O certificado de apresentação de trabalho será encaminhado via correio eletrônico, 1 (um) 

certificado para cada autor de trabalho apresentado.  

 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

6.1 O envio do texto selecionado para apresentação implica na autorização do(s) autor(es) para 

a sua possível publicação pelo IBC e a concordância com normas de formatação estabelecidas 

nesta Chamada.  

 

6.2 O texto que necessitar de ajustes será enviado ao(s) autor(es), uma única vez, observando-

se o prazo de devolução previsto no item 2 (cronograma) desta Chamada. Ainda neste momento, 

todos os autores deverão realizar a identificação de seus textos, indicando, abaixo do título e 

alinhado à direita, o(s) nome(s), endereço de e-mail e vinculação institucional do(s) autor(es).  



6.3 Cabe à Comissão Científica e à Comissão Organizadora do Seminário Conectando 

Conhecimentos decidirem pela oportunidade de apresentação e a possível publicação dos 

trabalhos aprovados. 

 

6.4 Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do Evento. Caso julgue necessário, a 

comissão poderá solicitar parecer de consultor ad-hoc.  

 

6.5 As decisões da Comissão Científica e da Comissão Organizadora são soberanas, não 

cabendo recurso em nenhuma etapa do processo de submissão e avaliação dos trabalhos 

recebidos. 

  

6.6 Para a possível publicação dos textos, o autor se compromete a fazer as correções solicitadas 

pela DPP, quando necessário.  

 

6.7 Disposições não previstas nesta Chamada serão tratadas pela Comissão Científica e pela 

Comissão Organizadora do Evento.  

 

REALIZAÇÃO  

Departamento de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (DPPE) do Instituto Benjamin Constant 

(IBC), por meio da Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa (DPP); Comissão Científica e Comissão 

Organizadora do X Seminário Conectando Conhecimentos. 

 

INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA E EXECUTORA 

Instituto Benjamin Constant 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Dra. Bianca Della Líbera da Silva 

Dr. Fernando da Costa Ferreira 

Me. Luiz Paulo da S Braga (Presidente) 

Ma. Marcia Noronha de Mello 

Dra. Rachel Maria Campos M de Moraes 

Me. Thiago Parreira Sardenberg Soares 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Bianca Della Líbera da Silva 

Carla Regina Da Ré Amancio 

Constança Martins Wanderley 

Edilmar Alcântara S Junior (convidado) 

Elisangela Lopes Garcia (convidada) 

Luiz Paulo da S Braga (Presidente) 

 

  

 


