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RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

A apresentação de relatos de experiência está aberta a alunos, professores e outros 

profissionais de diferentes instituições que desenvolvam boas práticas e/ou projetos de 

pesquisa, ensino ou extensão junto a pessoas com deficiência, transtorno do espectro 

autista ou altas habilidades/superdotação, nas áreas de esporte, lazer e atividades físicas. 

 

Objetivo: proporcionar um espaço para socialização, trocas de boas práticas e 

apresentação de relatos de experiências realizadas junto a pessoas com deficiência, 

transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação. 

 

OS RELATOS PODERÃO SER INSCRITOS EM DUAS MODALIDADES:  

 

Modalidade 1- Relatos de experiências de boas práticas institucionais junto a pessoas 

com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação. 

Modalidade 2- Relatos acadêmicos que apresentam resultados de pesquisas de cunho 

científico junto a pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas 

habilidades/superdotação.  

 

Período de inscrição de submissão: 22 de julho a 23 de agosto 

 

 

 

NORMAS PARA ENVIO DOS RELATOS PARA ANÁLISE: 

 

O que deve ser enviado: 

- 1 (um) resumo expandido contendo:   Título, Nome(s) do(s) Autor(es), a Entidade a que 

estão vinculados. Deve ser elaborado no padrão: letra Times New Roman - tamanho 12. 

Justificado. Espaçamento entre linhas simples. Máximo 2 (duas) páginas/laudas, sem 
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contar as referências. Tamanho A4. A composição do relato fica a critério do autor. Inserir 

no final do resumo telefone para contato e e-mail do autor ou um dos coautores 

(obrigatório). Ao enviar o relato, automaticamente, o autor se responsabiliza pelas  

 

informações contidas, bem como pela autorização dos demais autores em relação ao 

conteúdo. 

 

Atenção: 

- Os resumos serão avaliados pela Comissão Organizadora do Seminário e poderão 

receber o parecer de APROVADO, REFORMULAÇÃO (nesse caso, o autor deve 

providenciar as correções no prazo máximo de 2 dias e submeter para nova avaliação) ou 

NÃO APROVADO. 

- Após a análise dos trabalhos, a Comissão Organizadora do Seminário entrará em contato 

com o autor até o dia 18/09/2022 para a confirmação de aceite do trabalho.  

- A Comissão Organizadora do Seminário organizará os períodos para as apresentações, 

reunindo trabalhos de acordo com as duas modalidades. 

- Será entregue aos participantes, no credenciamento do evento, a relação de trabalhos 

(título, nome e contato/e-mail do autor), data, horário e local da apresentação.  

- Será oferecido certificado aos participantes referente a apresentação de trabalho. 

Cabe salientar que não haverá a hospedagem dos relatos em anais do evento. 

Portanto, será entregue, após a sessão, somente o certificado de apresentação. 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

1. As apresentações serão realizadas no dia 21/10/2022, na Área de Convivência, no 

Sesc Thermas de Presidente Prudente. 

2. Cada autor/coautor terá o tempo de 10 minutos para apresentação. 

3. Os relatos serão apresentados em formato de slides, mediante o uso de um 

aparelho de televisão que será disponibilizado pela organização do evento.  

4. A elaboração dos slides é de responsabilidade de cada autor/coautor (ver modelo 

disponibilizado pela comissão do Seminário).  
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5. Os slides devem ser enviados para o e-mail seminario.prudente@sescsp.org.br até 

11/10/2022. Além disso, a comissão orienta que, no dia da apresentação, os 

autores/coautores disponham dos slides em um pendrive. 

6. As apresentações serão avaliadas por integrantes da Comissão Científica do 

evento, que também entregarão ao autor os certificados de apresentação do trabalho. 

 

7. O recebimento do certificado de apresentação está condicionado à presença do 

autor ou coautor no dia e horário determinados pela organização do evento. Caso o autor 

principal não possa estar presente, poderá ser substituído por um dos coautores.  

 

 

 

 

 


