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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 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. 

ANEXO A 
CRONOGRAMA 

Inscrições 10/08 a 10/09/18 

Divulgação dos trabalhos selecionados (resumos) 17/09/2018 

Abertura da III Jornada de Alfabetização do Município de Niterói 03/10/2018 

Apresentação de trabalhos (manhã e tarde) 04/10/2018 

Envio do texto completo, após a aprovação do resumo para publicação nos Anais do evento Até 29/10/18 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE 
COMUNICADO 

“Considerando o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º do Decreto nº 12903/2018, a SMU com 
intuito de dar conhecimento público, informa que foi protocolado o seguinte processo 
administrativo referente à instalação de “parklets” com seu respectivo endereço e 
requerente: 080003846/2018 – Rua Cel. Moreira Cesar, 251 – Central Prime Icaraí.” 
 

Atos do Subsecretário de Trânsito 
Comissão de Apreciação da Defesa da Autuação – CADA 

Ata da 2300ª sessão. Aos 04 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se na sala da CADA, 
das 14:00 horas às 16:00 horas, os Relatores, Alexandre Cony, Kátia Leite e Luciana Nieto 
e o Coordenador Carlos Alberto de Souza Luzes. Ordem dos trabalhos: 1. Instalação, 
verificação de quorum e abertura da sessão pela Coordenadora da CADA 2. Leitura da ata 
da 2299ª sessão sua discussão e aprovação; 3. Apreciação das Defesas das Autuações. 
3.1 Relator: Alexandre Cony 

Defesa da Autuação Decisão 

03/01/13101/2018 Indeferido 

03/01/131103/2018 Deferido 

080/202632/2018 Indeferido 

E12/063/3100/2018 Indeferido 

E12/063/3484/2018 Indeferido 

E12/064/3769/2018 Indeferido 

E12/064/3814/2018 Indeferido 

E12/064/3816/2018 Indeferido 

E12/064/3836/2018 Indeferido 

E12/064/4204/2018 Indeferido 

E12/064/4388/2018 Indeferido 

E12/065/4473/2018 Deferido 

E12/065/4835/2018  Deferido 

E12/183/192/2018 Indeferido 

E12/185/298/2018 Deferido 

3.2.Relatora: Kátia Leite 

Defesa da Autuação Decisão  

03/01/131499/2018 Indeferido 

080/201610/2018 Indeferido 

080/202740/2018 Indeferido 

080/202877/2018 Indeferido 

080/202891/2018 Indeferido 

E12/063/3917/2018 Deferido 

E12/063/4039/2018 Indeferido 

E12/063/4233/2018 Indeferido 

E12/064/4625/2018 Indeferido 

E12/065/4938/2018 Indeferido 

E12/065/5410/2018 Indeferido 

E12/065/5597/2018 Indeferido 

E12/068/2081/2018 Indeferido 

E12/181/103/2018 Indeferido 


