
1 
 

 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 

DIRETORIA DE 1º e 2º CICLOS 
 

EDITAL N.º 05/2018 - SEMECT/FME 
 

O presente edital torna pública a abertura de inscrições para a participação na III Jornada de 
Alfabetização do Município de Niterói - Experiências Cotidianas de Alfabetização: 
aprofundando debates, bem como estabelece diretrizes para a apresentação e publicação 
de trabalhos. Este encontro é promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Niterói e pela Fundação Municipal de Educação de Niterói, por meio da 
Diretoria de 1º e 2º Ciclos. O evento acontecerá nos dias 03 e 04 de outubro de 2018. 
 
1- DA FINALIDADE 

 
Considerando a importância da mobilização dos profissionais de Educação de Niterói no 
sentido da pesquisa, da produção de conhecimentos e reflexões sobre as ações pedagógicas, 
além da constante participação em eventos internos e externos que divulguem as produções 
teóricas e práticas, a III Jornada de Alfabetização do Município de Niterói - Experiências 
Cotidianas de Alfabetização: aprofundando debates tem como objetivo principal provocar 
reflexões sobre a ampliação do conceito de alfabetização, ressaltando que o 
desenvolvimento desse processo é permanente, não se esgotando na aprendizagem da 
leitura e da escrita. Com base nesses argumentos, a Fundação Municipal de Educação de 
Niterói, por intermédio da Diretoria de 1º e 2º Ciclos, tem reunido esforços para fortalecer 
uma política de formação continuada junto aos profissionais que atuam nas unidades 
educacionais no âmbito da alfabetização. Nesse sentido, a Jornada de Alfabetização vem, ao 
longo dos últimos três anos, se somando às ações que potencializam e dão visibilidade às 
experiências docentes que revelam a riqueza de fazeres e saberes que se concretizam no 
chão da escola. Na sua terceira edição, a Jornada de Alfabetização do Município de Niterói 
terá como objetivo aprofundar discussões a respeito de práticas cotidianas que envolvam a 
leitura e a escrita nas áreas de língua portuguesa e de matemática, bem como a valorização 
do trabalho dos profissionais da educação e o compartilhamento de suas vivências, por meio 
de relatos e trabalhos acadêmicos, ampliando condições que visam confirmar a educação 
municipal como lócus permanente de discussões no campo da alfabetização. 
 
 
2- DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A III Jornada de Alfabetização do Município de Niterói objetiva criar condições para um 
movimento de reflexão sobre as experiências pedagógicas com vistas a uma (re) significação 
do fazer docente, a fim de que o processo de alfabetização/letramento não se restrinja 
apenas aos alunos que chegam à escola com conhecimentos pré-definidos, mas considere 
também aqueles estudantes que trazem outros saberes para além dos fixados por 
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parâmetros de uma sociedade letrada e grafocêntrica. Assim, ficam definidos os seguintes 
objetivos: 

I. Oportunizar momentos de discussões epistemológicas sobre o processo de 
alfabetização ao longo da vida escolar dos alunos; 

II. Contribuir para (re) pensarmos possibilidades de trabalho com a leitura e escrita no 
contexto escolar tendo em vista o aluno enquanto sujeito do processo alfabetizador; 

III. Garantir um espaço dialógico para socialização de saberes e práticas entre os 
professores alfabetizadores do município de Niterói e seus entornos nos diferentes 
níveis, etapas e modalidades da Educação. 

 
3- DA PARTICIPAÇÃO E DAS INSCRIÇÕES 

 
Poderão participar da III Jornada de Alfabetização do Município de Niterói - Experiências 
Cotidianas de Alfabetização: aprofundando debates profissionais da educação que atuam 
nos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação. 
A inscrição para participação no encontro deverá ser realizada através do formulário 
eletrônico  (http://bit.ly/2LXTiut), do dia 10 de agosto até 10 de setembro de 2018, 
conforme descrito no cronograma (Anexo A). Todas as inscrições são gratuitas. 
 
4- DA ELABORAÇÃO DO RESUMO, DA INSCRIÇÃO DO TRABALHO E DA APRESENTAÇÃO 

 
Os participantes poderão inscrever-se para apresentação na III Jornada de Alfabetização do 
Município de Niterói em três modalidades de comunicações: 
a) Trabalho acadêmico 
b) Relato de experiência 
c) Pôster 

 
Serão aceitos no máximo 3 (três) autores por trabalho acadêmico. 
Serão aceitos no máximo 9 (nove) autores por relato de experiência e pôsteres. 
Um (uma) mesmo (a) autor (a) não poderá apresentar mais de 2 (dois) trabalhos. 
Na comunicação oral, será necessária a presença de pelo menos um dos autores. Cada 
apresentação terá a duração de 10 (dez) minutos, seguida de comentários dos 
coordenadores dos eixos e debates.  
A Comissão Organizadora disponibilizará no dia do evento data show e notebook. 

 
a) Apresentação de trabalho acadêmico 

 
O trabalho acadêmico deve dar conta de uma investigação ou refletir em profundidade 
sobre um tema de acordo com as convenções acadêmicas. 
O resumo do trabalho acadêmico, a ser anexado na página da inscrição, deve ter uma 
extensão mínima de 800 caracteres com espaço e máximo de 1.000 caracteres com espaço. 
O resumo deve ser enviado em arquivo PDF, seguindo as seguintes orientações: Papel A4 
(29,7 cm X 21 cm), margens de 3 cm, fonte Times New Roman corpo 12, espaço entrelinhas 
1,5, alinhamento justificado. O título deve estar em letra maiúscula e negrito, com 
alinhamento centralizado. O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) constar abaixo do título do 
trabalho, alinhado(s) à direita, acompanhado(s) somente da sigla da instituição de origem e 
e-mail do(s) autor(es). 

 
b) Apresentação de relato de experiência 

 (http:/bit.ly/2LXTiut
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O relato de experiência deverá contemplar experiências pedagógicas que problematizem os 
processos de produção do conhecimento no campo da alfabetização. Convocamos aquelas 
experiências pedagógicas que, por seu potencial e suas intenções, podem ser consideradas 
significativas para a alfabetização de acordo com os eixos temáticos previstos para a III 
Jornada de Alfabetizaçãodo Município de Niterói. 
O resumo do relato de experiência deverá seguir as mesmas especificações do resumo do 
trabalho acadêmico. 

 
c) Apresentação de pôster 

 
O Pôster deverá ser apresentado em forma de comunicação de acordo com os eixos 
temáticos previstos para a III Jornada de Alfabetização. O Pôster deverá apresentar uma 
experiência, contemplar a implementação de ações e estratégias concretas ou abordar 
investigações em processo.  

O Pôster pode ser também a apresentação de um grupo de pesquisa, um laboratório 
ou um projeto de investigação coletiva em desenvolvimento. 
O resumo do pôster terá no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com espaço em fonte 
Times New Roman tamanho 12. O pôster deverá ser enviado em formato digital para ser 
avaliado pela Comissão Científica. Deverá ter a altura máxima de 120 cm e largura máxima 
de 80 cm, em vertical. Será empregada uma tipografia facilmente legível a um metro de 

distância. 

Deverá conter: 

 Nome completo dos autores e instituição a qual pertencem; 

 Pelo menos um endereço eletrônico; 

 Breve explicação do objetivo do trabalho/experiência/investigação; 

 Desenvolvimento da investigação ou experiência profissional; 

 Metodologia aplicada; 

 Resultados e conclusões; 

 Logo da Fundação Municipal de Educação e do evento. 
 
É recomendável a inclusão de gráficos, ilustrações, fotos etc. 
E-mail para informações: jornadadealfabetizaçãoniteroi@gmail.com 
 
5- EIXOS TEMÁTICOS 
 
Para inscrição de trabalhos, o participante deverá optar pelo eixo que melhor se adeque ao 
trabalho/experiência/investigação. 
 
Eixo 1: Políticas Públicas, currículo e avaliação na alfabetização 
Eixo 2: Leitura e a escrita nas áreas de língua portuguesa e de matemática  
Eixo 3: Literatura e alfabetização 
Eixo 4: Alfabetização e formação de professores 
 
6- DA CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

 
Os autores que tiverem o resumo aprovado poderão enviar o trabalho completo até o dia 30 
de setembro para sua publicação nos anais da III Jornada de Alfabetização do Município de 
Niterói. Somente serão publicados trabalhos completos. Apenas serão considerados os 
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trabalhos que cumprirem todos os critérios de apresentação (Times New Roman, 12, 
entrelinhas 1,5), máximo de 15 páginas, citações e bibliografia de acordo com as normas da 
ABNT. 

 
7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Caberá aos inscritos cumprir todas as disposições contidas neste Edital.  A inobservância das 
normas estabelecidas implicará no indeferimento do trabalho para apresentação e/ou 
publicação nos Anais da III Jornada de Alfabetização. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 
Niterói, 09 de agosto de 2018. 

 
 
ANEXO A 

CRONOGRAMA 
 

Inscrições 10/08 a 10/09/18 

Divulgação dos trabalhos selecionados (resumos) 17/09/18 

Abertura da III Jornada de Alfabetização do Município de 
Niterói 

03/10/18 

Apresentação de trabalhos (manhã e tarde) 04/10/18 

Envio do texto completo, após a aprovação do resumo para 
publicação nos Anais do evento 

Até 29/10/18 

 
 


