
 

 

CHAMADA DE TRABALHOS PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

1. O Congresso 

O Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional abre espaço para que pesquisadores, 

educadores e gestores que trabalham e atuam com Tecnologias Educacionais e possam 

Apresentar e divulgar seus Trabalhos Científicos baseados em investigação científica; relatos 

de Experiências Inovadoras em Tecnologias Educacionais.  

Além de inserir-se em grupos de trabalho de diferentes áreas de atuação e estabelecer 

contatos com diferentes profissionais que atuam ou pretendem atuar com as tecnologias 

educacionais inovadoras. 

2. Os Trabalhos 

2.1 Cada Trabalho submetido para apresentação no Congresso deverá ser identificado de 

acordo com as seguintes categorias: 

2.1.1 Tipo 

  2.1.1.1 Relato de Experiência Inovadora (EI) 

2.1.1.2 Investigação Científica (IC) 

2.1.1.2.1 Natureza do trabalho 

(apenas para Investigação Científica – IC): 

A – Planejamento de Pesquisa 

B – Descrição de Projeto em Curso 

C – Relatório Final de Pesquisa 

2.1.2 Categoria 

A – Estratégias e Políticas 

B- Habilidades Métodos em Tecnologias Educacionais Inovadoras 

2.1.3 Setor Educacional: 

a) Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio) 

b) Educação Tecnológica 

c) Educação Superior 

d) Educação Especial 

e) Educação Continuada  



f) Educação de Jovens e Adultos 

3. Normas para formatação do trabalho 

3.1. Os Trabalhos não devem exceder a dez páginas e precisam obedecer às novas normas 

ortográficas da Língua Portuguesa. 

3.2. A estrutura geral do trabalho deve compreender os elementos pretextais (resumo, 

palavras-chaves, agradecimentos - caso houver), textuais (introdução, objetivos; referencial 

teórico; procedimentos metodológicos; apresentação e discussão dos resultados; 

considerações finais) e pós-textuais (referências). 

3.3. Os trabalhos devem ser redigidos com a fonte Arial, corpo 12 e palavras estrangeiras 

deverão ser grafadas em itálico. Os títulos das seções internas devem estar em negrito e 

alinhados à esquerda, fonte Arial 14, iniciando a numeração na Introdução e sem numeração 

nas referências. Os subtítulos devem estar em negrito e alinhados à esquerda, fonte Arial 12. 

3.3.1. O resumo de ter o texto em parágrafo único, fonte Arial 12, espaçamento de 1,15 entre 

linhas, sem recuo de parágrafo. Conteúdo de no mínimo 150 e no máximo 250 palavras. 

3.3.2. Palavras-chave: No máximo 5 palavras separadas por ponto. 

3.3.3. Todas as seções do artigo devem possuir parágrafo com recuo de 1,25, sem espaços 

antes ou após o parágrafo, fonte Arial 12, espaçamento de 1,15 entre linhas. 

3.4. Gráficos, tabelas e figuras deverão ser inseridos no trabalho como “imagens”. 

3.5. As figuras e tabelas devem ter legendas, segundo normas da ABNT. 

3.6. Citações e referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT (ABNT 10520:2002 e 

ABNT 6023:2018). Colocar apenas as referências utilizadas no artigo. 

3.7. Ao final do artigo deve ser colocado o título em inglês e o abstract seguindo as normas 

para o título e resumo. 

4. Normas para Submissão do trabalho 

4.1. Ferramenta de submissão 

A submissão dos trabalhos se dará exclusivamente por meio do Email da revista de Tecnologia 

Educacional – RTE, conforme orientações no link abaixo: 

revistaabt@abt-br.org.br 

4.2. Garantia de anonimato do trabalho na submissão 

No corpo do artigo não devem ser mencionados os nomes dos autores, agradecimentos ou 

quaisquer outras informações que possam identificar a autoria do trabalho. Neste caso o 

artigo será eliminado do processo de avaliação. Os agradecimentos às pessoas que 

contribuíram de alguma forma com o trabalho (não autores) devem ser inseridos em campo 

específico na primeira parte da ferramenta de submissão, identificado como “Agradecimento”. 

Apoio financeiro e outros também podem constar neste tópico que não deve ultrapassar três 

linhas.  

5. Publicação dos Trabalhos Aprovados. 

mailto:revistaabt@abt-br.org.br


5.1. Os Trabalhos aprovados pela Comissão Científica da ABT serão publicados na Revista de 

Tecnologia Educacional edição especial (Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional), 

disponíveis no site da ABT sob o ISSN: 0102-5503. 

5.2 Os Trabalhos serão publicados eletronicamente em português, sendo opcional a publicação 

do mesmo em inglês. Será de total responsabilidade do(s) autor(es) a versão em inglês do 

trabalho aprovado. A versão em inglês do trabalho aprovado deverá ser enviada para abt-

rte@abt-br.org.br. 

6.Cronograma 

1. Período para encaminhamento dos 
trabalhos. 

20 de março a 12 de maio de 2023 

2. Período de avaliação/correção dos 
trabalhos. 

13 de maio a 31 de maio de 2023 

4. Envio da versão em inglês do trabalho 
aprovado (opcional) 

20 de março a 12 de maio de 2023 

5. Apresentação dos trabalhos no 
Congresso. 

20 de junho de 2023 

 

7. Informações Complementares 

Os trabalhos serão apresentados em gravação de vídeos de 10 a 15 minutos.  

Contatos 

Sede da ABT: 

Rua Washington Luís, 9 – Conj 804 – Centro- Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 97170 2513 

E-mails 

Trabalhos Científicos: abt-rte@abt-br.org.br 

Informações sobre o evento: contato@abt-br.org.br 

Página da ABT: http://abt-br.org.br/ 
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