
                                                                                  
 

I Congresso Artes-Manuais na Academia 

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

O I Congresso Artes-Manuais na Academia, promovido pelo Nina Veiga Atelier 

de Educação/Facon. Este evento é um processo de ensino/aprendizagem aberto das Pós-

Graduação Artes-Manuais para Educação e Artes-Manuais para Terapias.  

Os trabalhos apresentados estão sujeitos a aprovação para publicação nos anais. 

 

 
O I Congresso Artes-Manuais na Academia acontecerá em São Paulo, na modalidade 

presencial, em endereço a ser comunicado posteriormente. 

O Congresso acontecerá nos dias 25 e 26 de janeiro de 2020. 
 
 

 
As inscrições para apresentação de trabalhos acadêmicos e de notório saber (artigos não 

vinculados à pesquisa acadêmica) serão realizadas até 30 de novembro de 2019, através do 

link: https://forms.gle/7syEbudVQJcHeqU28 

 

Consideramos inscritos pesquisadores que preencherem o formulário de inscrição contendo 

dados pessoais, título e subtítulo do trabalho, resumo de até 250 palavras/1.300 caracteres, e 

de 3 a 5 palavras chaves. 

Além do envio do comprovante da taxa de inscrição, que deverá ser anexada ao próprio 

formulário de inscrição. 

O meio de contato será através de e-mail, fique atenta. 

 

 

 DADOS GERAIS 

 INSCRIÇÃO 

https://forms.gle/7syEbudVQJcHeqU28


As apresentações podem ser feitas nas seguintes categorias:  

- Pôster  

- Comunicação oral  

- Exposição  

- Minioficina  

 

Os artigos completos devem ser enviados por email até 15 de janeiro de 2020 A apresentação 

do trabalho no congresso está condicionada a entrega do trabalho completo. A aprovação do 

trabalho para publicação nos anais será comunicada por email até 10 de março de 2020. 

 

O valor da inscrição para a apresentação em qualquer modalidade é de R$ 80,00 (oitenta 

reais) e deve ser depositado na seguinte conta: 

Nina Veiga Atelier de Educação Ltda Me. 
Banco Itaú 
Ag. 4980 
Conta corrente 10190-3 
CNPJ 10.421.254/0001-37 

 

 

Certificação através do Nina Veiga Atelier de Educação. 

Será digital e subordinada ao comparecimento.  

Além do certificado de apresentação de trabalho, haverá certificação para a participação no 

evento. 

 

Certificação através da Facon 

Será em nível de extensão, com carga horaria de 30 horas, exclusiva para possuidores de 

títulos de ensino superior em qualquer área. 

A certificação será em papel, enviada por correio, em data posterior ao evento e mediante a 

matrícula. 

Solicitação para matricular-se na extensão mande e-mail para secretaria@ninaveiga.com.br. 

A taxa de certificação Facon é de R$ 40 (quarenta reais) mais a taxa de envio que será 

informada posteriormente (existe a possibilidade de retirada do documento em São Paulo), 

cobradas via boleto bancário. 

 

 CERTIFICAÇÃO 

mailto:secretaria@ninaveiga.com.br


 

 
I Congresso Artes-Manuais na Academia 

Prazos de inscrição 
1 a 30 de novembro Inscrição para apresentação de trabalhos: 

- título e subtítulo, resumo de até 250 palavras/1.300 
caracteres, e de 3 a 5 palavras chaves).  
- pagamento da taxa 

até 15 de janeiro  Entrega do trabalho completo, segundo modelo abaixo. 
20 de janeiro Divulgação dos horários individuais das comunicações 

orais e minioficinas 
25 de janeiro das 7h30 às 9h30 Montagem das exposições e pôsteres. 
26 de janeiro das 16h30 às 19h  Desmontagem das exposições e pôsteres. 

 

 

 
MODALIDADES DE TRABALHOS: 

1. PÔSTER – é um trabalho disposto graficamente, com apresentação oral; a pesquisadora 

deve estar ao lado do seu pôster no momento da apresentação, sábado, 25 de janeiro, das 

18h30 às 19h; 

2. COMUNICAÇÃO ORAL – apresentação oral do trabalho, com ou sem o auxílio de 

datashow, no tempo máximo de 15 minutos e 5 minutos abertos às perguntas finais. 

Os horários das apresentações serão publicados em 20 de janeiro de 2020. 

3. EXPOSIÇÃO – apresentação oral com demonstração de materiais, podendo ser 

apresentados objetos, matéria prima, material, peças, fotos, imagens em movimento, 

tablet (sem som); a pesquisadora deve estar ao lado da sua exposição, sábado, 25 de 

janeiro, das 18h30 às 19h; 

4. MINIOFICINA – a pesquisadora terá 1h30 minutos para apresentar seu trabalho, através 

de uma minioficina. Os horários das apresentações serão publicados em 20 de janeiro de 

2020 

 

 CRONOGRAMA 

 NORMAS 



 

 

● Dimensões: o pôster deverá apresentar as seguintes medidas: 1,20m de altura 

por 0,90m de largura; 

● Os locais para a instalação do pôster serão informados no dia da montagem; 

● O autor deve ficar junto ao seu pôster durante o período de exposição determinado, 

para apresentação do seu trabalho aos participantes do Simpósio e à Comissão; 

● A colocação e a retirada dos painéis serão de inteira responsabilidade dos autores, 

que deverão cumprir os horários estabelecidos e divulgados posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORMAS DO PÔSTER 



 

 

 
 

 

I Congresso Artes-Manuais na Academia 

 

 

NOME DO ALUNO  

(times new roman, centralizado, letra 12.) 

 

 

TÍTULO DO ARTIGO  

(Centralizado, Letra 16, Maiúsculas) 

 

 

RESUMO 

 

Texto do resumo em parágrafo único, justificado. Não deve ser dado espaço da margem na primeira linha. O texto 
justificado é aquele alinhado com as margens do papel tanto no lado esquerdo quanto direito da folha.  O texto do 
resumo deve ser escrito em Times New Roman, letra 12 e espaçamento simples. Devem ter no máximo 250 
palavras/1300 caracteres. 

 

PALAVRAS-CHAVE: de três a cinco palavras-chave. Devem ser separadas por ponto final. 

 

 

 

 

 

 
NORMAS DO ARTIGO  



 INTRODUÇÃO 

 

O artigo completo deve conter no máximo 12 páginas. A configuração do papel deve ser A4. As 
margens superior e esquerda 3cm e inferior e direita 2cm. Os títulos devem ser escritos em letra 14. Eles são 
numerados e sem ponto após o número, como está na máscara. Siga exatamente o modelo, selecionando o texto 
e escrevendo seu texto sobre a máscara. Fique atento também ao número de linhas que deve ser deixada entre 
título e texto (duas). 

O texto da introdução deve ser escrito em letra 12, justificado. A primeira linha tem um deslocamento 
de 2cm da margem esquerda, já programado na máscara – utilize a tecla “tab” (tabulação). O espaçamento entre 
as linhas é de 1,5. Entre o título e o texto, deve ser deixada uma linha em branco. Em todo o trabalho, sem exceções, 
deve ser utilizada a letra Times New Roman. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A formatação do desenvolvimento fica a critério do autor. Não há necessidade de seguir um padrão 
acadêmico convencional. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Item considerações finais, deve conter a trajetória e as considerações da pesquisa, as possíveis 
respostas do(s) problema(s), refutando ou propondo soluções e principalmente fazer recomendações para a 
comunidade acadêmica dar continuidade ao estudo do tema. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

De acordo com ABNT 2018 https://goo.gl/LhTxnP 

 

 

https://goo.gl/LhTxnP
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