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REGULAMENTO - 8º SEMTEC 2021 
Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico 

 
NACIONAL 

 

O 8º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico do Centro Paula Souza tem como objetivo 
proporcionar o compartilhamento de reflexões e discussões sobre o tema: Novas perspectivas para a 
Educação e experiências: legados, desafios e propostas. 

Em 2020, descobrimos vários caminhos para promover a Educação dos estudantes em uma realidade que 
impactou globalmente este trabalho. Em diversas faixas etárias os desafios se apresentaram, mas 
também, muitas conquistas foram celebradas. O 8º SEMTEC quer trazer reflexões sobre as descobertas 
ocorridas no período de pandemia, mas para além desse momento é preciso considerar a incorporação 
de novos saberes e modalidades que possam ampliar as possibilidades de docentes e estudantes. 
Assim, trazemos a seguinte questão central para a discussão: Quais legados trazemos para promover 
uma Educação disruptiva? 

Frente ao tema proposto, as atividades previstas para o evento serão: 

• Painéis; 
• Apresentação dos artigos selecionados e divididos por eixos temáticos. 

 

O evento será realizado totalmente online, com atividades síncronas e assíncronas. As atividades 
síncronas ocorrerão nos dias 19 e 20 de agosto das 10h00 às 12h00 e serão transmitidas pelo YouTube, 
no canal do Centro Paula Souza. Já as atividades assíncronas acontecerão na Plataforma Moodle, em que 
serão disponibilizados os vídeos de apresentação e resumos estruturados das comunicações orais, além 
dos fóruns de discussão para debate sobre os temas. 

 

1) Experiências do Ensino Remoto: uma inovação na sala de aula, no laboratório e no contexto de trabalho 

Muitas dificuldades foram impostas à Educação pela pandemia, que exigiam o distanciamento social. Assim, o ensino 
remoto tornou-se a realidade possível e, embora compreendida como insuficiente, foi empreendida com eficiência 
pelos docentes e as boas práticas foram observadas. Este eixo temático trará reflexões sobre essas práticas 
destacadas que, mesmo em situação de normalidade, poderão fazer parte da proposta pedagógica dos docentes no 
futuro. 

2) Educação Híbrida: o que é e como ela pode transformar o cenário conhecido? 

Neste eixo temático a reflexão é sobre a associação de modalidades de ensino nas abordagens presencial e a 
distância, além de debater sobre como os docentes conseguem identificar os avanços nos processos de 
aprendizagem dos estudantes, unindo vantagens e possibilidades destas duas frentes. Por isso, questiona-se: Como 
organizar e integrar as propostas curricular e pedagógica para uma Educação Híbrida? 
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3) Educação a Distância em um novo contexto  

A Educação a Distância (EAD), apesar de não ter sido impactada pela pandemia, pois, já garantia em sua essência o 
distanciamento social, pôde avaliar a viabilidade de adequações possíveis em função das novas experiências trazidas 
pelo Ensino Remoto. Com público heterogêneo demonstra novas inspirações para a ampliação consistente da EAD. 
Assim, a questão de reflexão para este eixo: Quais as propostas para esta modalidade de ensino? 

4) Educação Profissional no modelo Híbrido 

Este eixo temático propõe a reflexão sobre as vantagens e desafios do modelo de Educação Híbrida para a Educação 
Profissional Tecnológica. A partir de experiências e pesquisas sobre este assunto pretende-se aprofundar as 
potencialidades desta trilha, que soma suporte tecnológico às estratégias pedagógicas questionando: Como realizar 
a interlocução entre as modalidades presencial e a distância, em sintonia com as necessidades expressas pela 
educação profissional? 

5) Propostas de Gestão Escolar para a Educação em novos contextos 

A educação presencial é a base da oferta educacional no Centro Paula Souza e de muitas outras instituições de 
educação básica e profissional. A partir das experiências de ensino remoto e em busca de atender aos anseios dos 
estudantes nos momentos de distanciamento social, a educação presencial tem passado pela ressignificação de suas 
práticas. Por isso, este eixo temático propõe a reflexão sobre a gestão das múltiplas trilhas e propostas curriculares 
e pedagógicas na escola, além de debater sobre as necessidades de infraestrutura, docentes atualizados, 
acompanhamento pedagógico e todas as mudanças possíveis, para que a transformação da educação ocorra de 
forma a garantir inovação na Escola. 

 

CRONOGRAMA 

PERÍODO ETAPAS 

A partir de 
01/03 

Divulgação 

8º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico 

22/03 a 26/04 Submissão de artigos 

03/05 a 24/05 

Avaliação dos artigos 

Possíveis encaminhamentos de sugestões dos avaliadores para correções por 
parte dos autores, quando necessário 

31/05 a 02/07 Revisão técnica dos artigos avaliados 

10/07 Divulgação dos artigos aprovados 
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Até 30/07 
Entrega da versão final 

Artigo completo e vídeo de apresentação 

10/07 a 09/08 
Inscrições 

Participação como ouvinte no evento 

19 a 30/08 

8º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico 

Apresentação de trabalhos no 8º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e 
Tecnológico 

 

1. DA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar os Professores, Coordenadores, Diretores, Supervisores e demais servidores do Centro 
Paula Souza, além de profissionais de outras instituições da educação profissional nacionais e 
internacionais. 

Ressalta-que, não serão aceitas as participações de alunos de cursos técnicos, graduação e pós-graduação 
lato-sensu na apresentação dos artigos. Caso seja detectada a participação, o artigo será desclassificado 
do processo de apresentação, certificação e publicação nos Anais do evento. Inscrições de alunos serão 
aceitas apenas quando os discentes estiverem matriculados em cursos de pós-graduação stricto-sensu, 
por considerá-los pesquisadores da área técnico-científica relacionado ao escopo do evento. 

 

2. DA SUBMISSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 

2. 1 Autor/Submissão do artigo 

Cada artigo poderá ter no máximo dois autores. 

O autor só poderá inscrever um artigo e não poderá participar como coautor em outro artigo. O mesmo 
ocorrerá para o coautor. Ou seja, serão aceitas apenas a submissão de um artigo por participante autor 
e/ou coautor. 

 

A submissão do artigo deve ocorrer entre os dias 22/03 a 26/04, pelo endereço eletrônico 
www.simposio.cpscetec.com.br. 

 

  

http://www.simposio.cpscetec.com.br/
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As seguintes informações são obrigatórias no momento da inscrição de autor e coautor: 

- Nome completo; 

- E-mail; 

- Nome da Instituição a qual pertencem; 

- Título do trabalho e eixo temático. 

Para o direcionamento da submissão do artigo orienta-se que, apenas o autor principal submeta o artigo 
no site do evento. Assim, o autor deverá anexar os artigos em área específica, em formato Word, sem 
identificação de nomes de autor e coautor. 

O autor responsável deverá executar cada etapa para a submissão do artigo, marcando o item 
correspondente no checklist apresentado no momento da inscrição. 

 

Não será aceita a alteração ou inclusão de coautor(a) após a inscrição e submissão do artigo. 

 

Não há limite para o número de artigos submetidos por Instituição de Ensino. 

 

2. 2. Normas de formatação para submissão de artigo 

Os artigos deverão ser apresentados, obrigatoriamente, segundo as normas ABNT 2018. 

O manual ABNT está disponível para download no site do evento. 

Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de artigo completo (no mínimo 6 e no máximo 8 
páginas), texto corrido e justificado, em espaço 1.15, formato A4 (210 x 297 mm), com margens de 2 cm, 
fonte Times New Roman, tamanho 12. 

O texto deve ser escrito utilizando o editor de texto Word for Windows. 

No artigo devem constar o título (letras maiúsculas em negrito e centralizado), o texto referente ao 
trabalho e agradecimentos (opcional). 

No texto devem ser abordados os itens introdução, objetivos, métodos, resultados e discussão e 
conclusões. Agradecimentos devem estar ao final do artigo. Não incluir tabelas, imagens e referências no 
resumo. 

Os artigos submetidos por autores e coautores de instituições internacionais deverão redigir os artigos 
em português e na língua materna, em sua versão final, após o aceite do artigo. 
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2.3. Avaliação 

Os artigos serão avaliados por uma Comissão Científica nomeada por ordem superior. 

O 8º SEMTEC adotará, para artigos aprovados e que não tenham sido publicados ou pré publicados em 
outros serviços científicos, a avaliação duplo-cega que é constituída por dois ou mais árbitros designados 
para realizar a revisão do manuscrito. 

Os pareceres emitidos pelos avaliadores podem considerar o manuscrito aceito ou rejeitado, seja de 
forma ou de conteúdo. Portanto, os autores e coautores devem assumir a responsabilidade em submeter 
o artigo seguindo as normas definidas neste regulamento. 

Com o objetivo de tornar o processo de revisão por pares mais transparente e apoiada nos preceitos da 
ciência aberta, o 8º SEMTEC adotará o processo de revisão por pares, que consiste em compartilhar o 
relatório de revisão emitido pelos revisores, mas sem a identificação destes. Os relatórios emitidos serão 
arquivados e não serão expostos preservando assim, o anonimato dos autores e revisores. 

Os pareceres emitidos pelos avaliadores são apreciados pela Comissão Científica e um parecer final é 
enviado aos autores. 

A Comissão Científica é responsável pela análise dos trabalhos, definição dos critérios de aceitação e 
divulgação do resultado (aceitos ou não aceitos). Poderá também entrar em contato com o(a) autor(a) 
para sugestões na finalização dos artigos, quando for necessário, tendo em vista a publicação destes nos 
anais do evento. Os critérios adotados para avaliação dos artigos consistem em: 

- Relação estreita com o tema do eixo temático selecionado; 
- Consistência técnica e de conteúdo relacionada ao tema do evento; 
- Apresentação do tema, resumo e palavras-chave, segundo forma e conteúdo; 
- Originalidade e rigor acadêmico. 
 
Informamos que a idoneidade e a veracidade do conteúdo enviado pelos autores são de sua exclusiva 
responsabilidade, devendo, portanto, cada um dos autores zelar pela observância de uma conduta ilibada, 
isenta de plágio, fraudes e de toda e quaisquer possíveis violações de caráter ético. 
 

Na evidência de plágio ou de reapresentação de trabalho (autoplágio) já publicado, o artigo será 
desclassificado e não será publicado nos Anais do evento. 

 

É importante ressaltar que, o artigo deve demonstrar relevância quanto à pesquisa realizada e total 
adequação ao tema eixo temático escolhido. 

O artigo deverá conter no mínimo 6 e no máximo 8 páginas, incluindo as referências bibliográficas. 
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3. APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 

O evento ocorrerá exclusivamente online, de forma síncrona e assíncrona. 

Os dias 19 e 20 de agosto serão reservados para apresentações de painéis realizados por especialistas 
convidados, transmitidos via Streaming na plataforma Youtube. 

Entre os dias 19 e 30 de agosto ocorrerão as apresentações pré-gravadas dos artigos selecionados, na 
Plataforma Moodle. 

 

3. 1 Gravações dos vídeos 

As apresentações serão transmitidas de forma assíncronas (pré-gravadas) e organizadas conforme seus 
eixos temáticos. Os debates ocorrerão em fóruns de discussão em ambiente virtual, e deverão ser 
assistidos pelos autores e coautores de cada artigo. 

O apresentador deverá ser necessariamente um dos autores do trabalho, conforme indicado no sistema 
de submissão do artigo. Poderá também ser apresentado pelo autor e coautor. 

O(s) autor(es) deve(m) disponibilizar em pasta compartilhada a apresentação, em formato de vídeo MP4, 
obedecendo ao critério estabelecido nos modelos padrão disponibilizados no site, até o 30 de julho. 

O(s) autor(es) deverá(ão) publicar em drive virtual pessoal (Google Drive, OneDrive, DropBox, entre 
outros), e disponibilizar o link de compartilhamento público no sistema SEMTEC, no endereço: 
http://simposio.cpscetec.com.br. 

Os vídeos que apresentarem problemas no acesso e/ou compartilhamento não serão incluídos na 
programação do evento e, consequentemente não serão certificados como apresentadores de artigo. 

Os vídeos enviados à Comissão Científica estarão disponíveis, conforme a programação do evento 
disponibilizada previamente a cada participante. 

A apresentação do vídeo deverá conter até 10 minutos, com tolerância de 10% para menos ou para mais. 

 

3. 2 Atividades na Plataforma Moodle 

A participação dos autores na plataforma Moodle consiste em responder quaisquer questionamentos dos 
ouvintes a respeito do artigo apresentado. Para isso, o autor deverá se organizar para acessar à 
plataforma Moodle, 1 vez por dia, conforme a sua disponibilidade, entre os dias 19 e 30 de agosto, a fim 
de não deixar nenhum questionamento em aberto, bem como atender a todos os ouvintes que 
prestigiaram a sua apresentação.  

Para isso, os autores receberão um login de acesso e uma senha, que serão previamente enviadas pela 
Comissão Organizadora do Evento. 

 

 

http://simposio.cpscetec.com.br/
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3. 3 Certificação do auto e coautor 

Para a certificação de apresentação como autor e coautor serão consideradas as assessorias aos visitantes 
realizadas nos fóruns de discussões do eixo correspondente ao artigo, entre os dias 19 a 30 de agosto, 
que corresponderá à carga horária total de 8 horas. 

As cargas horárias serão registradas por participação realizada na plataforma Moodle, por meio do 
registro de acesso e interação nos fóruns de discussão. 

 

4. DA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO 

A entrega da versão final do artigo completo, em formato Word (para publicação dos anais) deve ocorrer 
entre 10 a 30 de julho pelo endereço eletrônico www.simposio.cpscetec.com.br. 

Os artigos completos autorizados para publicação nos Anais do evento serão submetidos à Revisão 
Técnica, Averiguação de Plágio e Autoplágio e Diagramação. 

 

Na comprovação da detecção de plágio e/ou autoplágio o artigo será excluído da publicação. 

 

A publicação eletrônica dos anais será disponibilizada no Repositório Digital dos Anais SEMTEC em: 
www.simposio.cpscetec.com.br, após o evento. 

 

5. DAS COORDENAÇÕES DAS COMISSÕES 

A coordenação do evento e de coordenação geral de organização são responsáveis pelas comissões 
organizadora e técnico-científica. São idealizadores do tema e conteúdo científico do 8º SEMTEC. 

 

5.1. Coordenação de Comissão Organizadora 

Comissão responsável pela organização geral do evento. É composta por docentes e técnicos 
administrativos do Centro Paula Souza vinculados à Cetec, Cesu, Unidade de Pós-Graduação, Extensão e 
Pesquisa, e Arinter. 

 

5.2. Coordenação de Comissão Técnico-científica 

Comissão responsável pela avaliação dos manuscritos dos trabalhos inscritos formada por docentes com 
vínculo ativo no Centro Paula Souza e em universidades externas nacionais e internacionais, indicados 
pela Comissão Organizadora. 

Constitui atribuição da Comissão Organizadora e Técnico-científica a designação da Comissão de 
Avaliadores.  

http://www.simposio.cpscetec.com.br/
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6. 1 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por falhas na submissão de artigos e vídeos que 

tenham sido geradas por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 

congestionamentos das linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 

6. 2 Toda a comunicação entre autores e a organização do Evento ocorrerá através do site e e-mail 

cadastrado no sistema, incluindo a submissão dos artigos. 

 

6. 3 No site do evento estão disponíveis os campos de identificação e as instruções para o 

encaminhamento de arquivo eletrônico com o artigo. 

 

6. 4 Mensagens relacionadas ao status de avaliação do artigo serão enviadas por meio do e-mail 

informado no site de inscrição do autor responsável pela submissão do artigo. 

 

6. 5 Os artigos aprovados deverão ser revistos e enviados em sua versão final, atendendo às orientações 

da Comissão Científica. O prazo para envio da versão final do artigo, com as revisões necessárias, é o dia 

30 de julho e, o não atendimento das orientações implicará na exclusão do trabalho na publicação nos 

Anais do evento. 

 

6. 6 Os artigos julgados durante a avaliação terão suas apreciações respeitadas, conforme os critérios 

avaliados pela Comissão Científica. Não serão aceitos recursos de análise, uma vez que os aspectos de 

apresentação do trabalho foram apresentados neste regulamento. 

 

6. 7 Os artigos e vídeos selecionados que não forem encaminhados por seus autores, conforme a 

programação do 8º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico não serão publicados nos Anais 

e o(s) autor(es) não receberá(ão) certificado(s) de participação, independente das justificativas 

apresentadas. 
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6. 8 Os vídeos das apresentações em Youtube e Moodle ficarão disponibilizados para visitas sem 

certificação, a partir do dia 01 de setembro. 

 

6. 9 Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão submetidos à análise da Comissão 

Científica e Organizadora do 8º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico, sendo suas decisões 

soberanas. 

 
COMISSÃO CIENTÍFICA E COMISSÃO ORGANIZADORA 
Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico / 2021 

 

 


