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REGULAMENTO - 7º SEMTEC 2020 
Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico 

 
INTERNACIONAL 

 

O 7º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico do Centro Paula Souza tem como objetivo 

proporcionar o compartilhamento de reflexões e discussões sobre o tema: “Reflexões sobre as 

Transformações no Mundo – Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 

Plano Pedagógico”. 

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

• Palestras; 

• Apresentação dos artigos selecionados e divididos por eixos temáticos: 
 

1) Utilização de PBL (Problem Based Learning) na busca de soluções para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 

 Este eixo temático reflete sobre as possibilidades que a Aprendizagem Baseada em Problemas pode trazer para 

todos os níveis da educação na busca de soluções para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

presentes na Agenda 2030. Como os professores podem promover a reflexão dos estudantes sobre as questões 

propostas e buscar soluções. 

2) Desenvolvimento de Competências Socioemocionais como estratégia de formação profissional para um mundo 

em transformação 

Este eixo temático reflete sobre as competências socioemocionais a serviço do desenvolvimento humano; a 

comunicação, a resiliência, o trabalho em equipe, a proatividade são competências muito importantes para que se 

consiga inserção no mercado de trabalho, a promoção da vida e a relação com a sociedade. Também o uso da 

empatia para buscar soluções para os grandes problemas mundiais é indispensável, pois colocar-se no lugar do outro 

promove uma reflexão diferente. 

3) As múltiplas inteligências mobilizadas no sentido da solução de problemas  

Este eixo temático propõe que o docente investigue a capacidade de aprendizagem dos estudantes. Em função das 

diferentes maneiras como as pessoas aprendem, se comportam e se mobilizam frente aos acontecimentos e 

estímulos. Como analisar a capacidade que os estudantes têm de, a partir de suas diferenças e competências 

pessoais, trazerem soluções por projetos técnico-científicos e de cidadania. 

4) Empreender para transformar o mundo – criatividade, inovação e desenvolvimento de competências 

interculturais  

Este eixo temático propõe uma reflexão sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como para alcançá-

los exige capacidade de inovação e atitude empreendedora. Como os docentes podem estimular os alunos a 

empreender em favor dos grandes temas da sociedade, de modo que pensem no contexto global, a partir da 

realidade local.  

5) Desenvolver uma gestão escolar propositiva – planejamento de ações para da década 2020-2030  

Este eixo temático reflete sobre o planejamento da gestão da unidade de ensino, como os gestores das unidades 

podem corresponder às demandas da agenda 2030 em uma ação preditiva e propositiva para a década na intenção 

de mobilizar docentes e alunos em atenção aos grandes problemas do mundo e como todos precisam se importar e 

mover-se em sintonia para transformar. O planejamento dos gestores para que as unidades viabilizem suas ações 

no sentido de atender à proposta da agenda. 
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CRONOGRAMA 

Período Etapas 

A partir de 22/06 
Divulgação 

7º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico 

30/06 a 10/08 

Submissão de artigos 

Apresentação de trabalhos no 7º Simpósio dos Ensinos Médio, 

Técnico e Tecnológico 

11/08 a30/08 

Avaliação dos artigos 

Possíveis encaminhamentos de sugestões dos avaliadores para 

correções por parte dos autores, quando necessário 

31/08 a 21/09 Revisão técnica dos artigos avaliados 

28/09 Divulgação dos artigos aprovados 

Até 18/10 Entrega da versão final 
Artigo completo e vídeo de apresentação 

22/10 a 06/11 
Inscrições 

Participação como ouvinte no evento 

18/11 a 21/11 7º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico 
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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 na apresentação dos artigos. Caso seja 

detectada a participação, o artigo será desclassificado do processo de apresentação, certificação e 

publicação nos Anais do evento. 

 

2. DA SUBMISSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 

2. 1 Autor/Submissão do artigo 

O(s) autor(es) só poderá(ão) inscrever um artigo. 

Cada artigo poderá ter no máximo dois autores. 

 

A submissão do artigo deve ocorrer entre os dias 30 de junho a 10 de agosto, pelo endereço eletrônico 

www.simposio.cpscetec.com.br. 

 

As seguintes informações são obrigatórias no momento da inscrição do artigo: 

- Nome completo do(s) autor(es), e seu(s) e-mail(s);  

- Nome da Instituição a qual o autor principal pertence; 

- Título do trabalho e eixo temático. 

Na submissão, o(s) autor(es) deve(m) anexar em área específica do site de inscrição o artigo completo, 

em formato PDF, sem identificação de nome(s) de autor(es). 

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 inscritos por Unidade de Ensino. 

  

http://www.simposio.cpscetec.com.br/
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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 (salvar o arquivo no formato PDF). 

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, metodologia, resultados e discussão e 

conclusões. Agradecimentos devem estar ao final do resumo. Não incluir tabelas, imagens e referências 

no resumo. 

 

2.3. Da AVALIAÇÃO 

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

Essa será 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. 

 

Na evidência de plágio ou de reapresentação de trabalho (autoplágio) já publicado, o artigo será 

desclassificado e não será publicado nos Anais do evento. 

 

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 

Os artigos selecionados serão apresentados, em formato de vídeo, no 7º Simpósio dos Ensinos Médio, 

Técnico e Tecnológico, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de novembro. 

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. 

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 18 de outubro. 

O(s) autor(es) deverá publicar em drive virtual pessoal (Google Drive, OnDrive, DropBox, entre outros), e 

disponibilizar o link de compartilhamento público no sistema do 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. 

 

4. DA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO 

A entrega da versão final do artigo completo, em formato PDF (para publicação dos anais) deve ocorrer 

entre 28 de setembro e 18 de outubro 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. 

  

http://simposio.cpscetec.com.br/
http://www.simposio.cpscetec.com.br/
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5. DAS COMISSÕES 

 

5.1. Comissão Organizadora 

Comissão responsável pela organização geral do evento. É composta por docentes e técnicos 

administrativos Centro Paula Souza vinculados à Cetec, Cesu e Arinter. 

Constitui atribuição da Comissão Organizadora a designação das demais Comissões constantes nos itens 

5.2 deste Regulamento. 

 

5.2. Comissão Científica 

Comissão responsável pela avaliação dos resumos dos trabalhos inscritos é formada por docentes com 

vínculo ativo no Centro Paula Souza e de universidades externas nacionais e internacionais, indicados pela 

Comissão Organizadora. 

 

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 resumos. 

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

encaminhamento de arquivo eletrônico com o resumo. 

6. 4 Mensagens relacionadas ao status de avaliação do resumo serão enviadas através 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 até 

o dia 18 de outubro de 2020 e, o não atendimento das orientações implicará na exclusão do trabalho na 

publicação nos Anais do evento. 

6. 6 Os trabalhos selecionados que não forem encaminhados seus vídeos por seus autores, conforme a 

programação do 7º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico não serão publicados nos Anais 
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e seu(s) autor(es) não receberá(ão) certificado(s) de participação, independente das justificativas 

apresentadas. 

6. 7 Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão submetidos à análise da Comissão 

Científica e Organizadora do 7º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico, sendo suas decisões 

soberanas. 

 
COMISSÃO CIENTÍFICA E COMISSÃO ORGANIZADORA 
Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico / 2020 

 

 


