
CONGRESSO NACIONAL +INCLUSÃO 2022

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Nos termos do presente edital, tornamos público que estarão abertas as inscrições,
no período de 20 de março de fevereiro a 15 de maio de 2022, para a submissão
de trabalhos na área que tenham como tema a inclusão de pessoas com
deficiência e/ou altas habilidades a serem avaliados, objetivando, em caso de
aceite, que se realize sua apresentação em sustentação oral e/ou apresentação de
pôster no Congresso Nacional +Inclusão 2022, mediante as disposições contidas
neste Edital.

1. APRESENTAÇÃO

O Brasil tem um divisor de águas quando se fala em inclusão. A Lei 13.146/2015,
mais conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, é destinada a “assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania”.

A escola foi, provavelmente, a instituição que mais sofreu impactos com essa
legislação. Várias adaptações se fizeram necessárias para o enfrentamento à
discriminação e o fortalecimento dos direitos humanos.

Este edital tem o objetivo de premiar projetos educacionais voltados para a
inclusão.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os trabalhos acadêmicos científicos que forem submetidos à avaliação e
receberem o aceite da nossa coordenação estarão aptos e, portanto, incluídos na
programação do Congresso Nacional +Inclusão 2022, que ocorrerá de 17 e 18 de
julho de 2022,  na cidade de Brasília, Distrito Federal.

1.1. Dos participantes

Estarão aptos a participar da submissão dos trabalhos, estudantes do
ensino médio ou em nível de graduação ou pós-graduação que
possuam trabalhos na área de inclusão de pessoas com deficiência ou
altas habilidades, bem como profissionais indivíduos e organizações,
grupos e coletivos sem fins lucrativos (mesmo que ainda não
formalizados e/ou que não tenham CNPJ) que realizem trabalhos nesta
mesma área de pesquisa, assim como detentores de conhecimento
científico acerca da matéria, com trabalhos em desenvolvimento ou já
desenvolvidos, em pesquisa solo ou em grupos de pesquisa
acadêmica.



1.2. Áreas prioritárias
• Projetos que tenham como objetivo a conscientização sobre os
direitos das pessoas com deficiência e/ou altas habilidades /
superdotação ou com transtornos de aprendizagem;
• Estratégias inclusivas de ensino para pessoas com deficiência e/ou
altas habilidades / superdotação ou com transtornos de aprendizagem; •
Criação de tecnologias para auxiliar pessoas com deficiência.

1.3. Critérios para concorrer ao edital
• Estar inscrito no Congresso Nacional +Inclusão 2022. Se for um
grupo, todos os componentes devem estar inscritos (a inscrição deve
ser  realizada após a aprovação do projeto).
• Os grupos deverão ter, no máximo, cinco componentes.
• Cada estudante, profissional, organização, grupo ou coletivo poderá
apresentar apenas um projeto ou um pôster.
• Serão aceitas propostas de indivíduos e organizações, grupos e
coletivos sem fins lucrativos mesmo que ainda não formalizadas e/ou
que  não tenham CNPJ.
• Não poderá haver identificação nem da escola nem de seus
participantes no projeto. Caso apareça qualquer forma de
identificação, o projeto será desclassificado.

1.4. Dimensões importantes na seleção dos projetos

• Adequação ao tema do edital.

• Foco em defesa e/ou adequação de atividades e espaços para as
pessoas com deficiência ou com altas habilidades / superdotação.

• Existência de vínculos entre a organização proponente e os grupos
e/ou comunidades afetados pelo problema que se pretende enfrentar.

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

2.1. Serão selecionados quatro trabalhos e oito pôsteres para apresentação
no Congresso Nacional +Inclusão 2022.

2.2. Cada trabalho selecionado terá o tempo máximo de quinze minutos
para uma sustentação oral na tarde do dia 18 de julho de 2022.

Parágrafo primeiro: serão selecionados: 1 projeto voltado para a
educação infantil, 1 projeto voltado para o ensino fundamental ou médio,
1 projeto para o ensino técnico, 1 projeto para o ensino superior ou
tecnológico.
Parágrafo segundo: A sustentação oral ocorrerá no mesmo dia e horário
do dispositivo mencionado neste item e será votado pelos participantes



do Congresso Nacional +Inclusão 2022. A ordem das apresentações
será decidida por sorteio no dia 01 de junho de 2022, pelo googlemeet,
às 19h.

Parágrafo terceiro: após as quatro apresentações, todos os participantes
do Congresso Nacional +Inclusão 2022 farão a votação pela internet.

Parágrafo quarto: o resultado da votação será divulgado no dia 18 de
junho, ao final do Congresso. O trabalho mais votado receberá um
prêmio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e todos os participantes do
trabalho vencedor terão sua inscrição para participar do próximo
Congresso Nacional +Inclusão. O segundo lugar, ganhará R$ 500,00
(quinhentos  reais).

2.3. Os pôsteres ficarão expostos da seguinte forma: quatro pôsteres no dia
17 de junho e mais quatro no dia 18 de junho de 2022, cada pôster
representando um seguimento conforme exposto no parágrafo primeiro a
seguir.

Parágrafo primeiro: serão selecionados: 2 projetos voltados para a
educação infantil, 1 projeto voltado para o ensino fundamental, 1 projeto
voltado para o ensino médio, 1 projeto voltado para o ensino técnico, 1
projeto voltado para o ensino superior ou tecnológico e 2 projetos
voltados  para a educação especial.

Parágrafo segundo: O formato será de pôster com envio do layout aos
autores selecionados, fixados em espaço reservado no local do evento.

Parágrafo terceiro: A presença do autor-apresentador (quem fez a
inscrição e submissão do resumo aceito) será obrigatória no evento para
apresentar o pôster (no dia, local e hora programados).

Parágrafo quarto: A impressão e fixação do pôster para exibição em
data e hora programadas é de total responsabilidade do autor
apresentador. Os organizadores do Congresso Nacional +Inclusão
2022 apenas fornecerão o espaço para exposição e não se
responsabilizarão pela impressão e colocação do pôster.

Parágrafo quinto: Os participantes do Congresso Nacional +Inclusão
2022 farão a votação do melhor pôster no final da manhã do dia 18 de
julho de 2022 pela internet e o resultado será divulgado no neste mesmo
dia, ao final do Congresso. O trabalho mais votado receberá um prêmio
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e todos os participantes do
trabalho vencedor terão sua inscrição para participar do próximo
Congresso Nacional +Inclusão. O segundo lugar, ganhará R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais).



3. ENVIO DOS TRABALHOS

3.1. A submissão de proposta será via internet.

3.2. Para concorrer, os resumos deverão ser enviados entre as 14h do dia 20
de março às 12h do dia 15 de maio de 2022 para o email
inclusao.adaptacao@gmail.com com o assunto EDITAL INCLUSIVO –
TRABALHO ou EDITAL INCLUSIVO – PÔSTER.

3.3. O recebimento das propostas dar-se-á apenas por email. Não
receberemos projetos por correio nem entregues pessoalmente.

3.4. Não serão aceitas propostas submetidas fora do prazo, em nenhuma
hipótese. O Congresso Nacional +Inclusão 2022 não prorrogará o prazo
deste edital.

3.5. Será desclassificado o projeto que apresentar qualquer tipo de
identificação.

3.6. O resumo deverá ser apresentado contendo as características de
formatação e informações que se seguem respectivamente:

a. Formatação: A4 (3cm margem superior e esquerda; 2cm margem
inferior e direita), entrelinha 1,0cm.

b. Formato: PDF – Título (Arial, tamanho 14, em negrito, maiúscula)
c. Contato: e-mail (Arial, tamanho 12)
d. Público: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino

técnico, ensino superior ou tecnológico ou educação especial.
e. Texto: em português, máximo 500 palavras (Arial, tamanho 12).  f. O
Resumo deve apresentar: introdução, objeto do estudo, referencial
teórico e metodológico, fontes utilizadas e os resultados da pesquisa
(se houver).
g. Palavras-chave: máximo 5 (Arial, tamanho 11)

3.7. O resultado da seleção será divulgado no site do evento às 14h no dia 1
de junho de 2021.

4. CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PÔSTER

4.1. O autor-apresentador que receber o e-mail de aceite do resumo é o
responsável por confeccionar o pôster, levá-lo e pendurá-lo no dia,
local e horários programados para a sua apresentação. Com as
seguintes  especificações:
a. Tamanho do pôster: A1 = 59,4cm de largura x 84,1cm de altura.



Confeccionar o pôster com cordão para pendurar.
c. O tamanho da fonte deverá permitir a leitura a, pelo menos, um

metro de distância (o pôster é uma apresentação visual do
trabalho).

d. Descreva as principais informações do trabalho, podendo
acrescentar figuras, fotos, tabelas e outros recursos gráficos.

4.2. Lembre-se de colocar os campos essenciais:
a. Título do trabalho idêntico ao descrito no resumo - Atenção: Não

altere o título do trabalho, pois isso poderá eliminar seu registro de
apresentação.

b. Nome(s) do(s) autor(es): no máximo, cinco autores;
c. Instituição do(s) autor(es) e/ou orientadores.
d. Principais informações:

• Lembre-se de colocar os objetivos do trabalho de forma clara. •
Metodologia: Principais informações.

• Resultados e Discussão: Principais informações.
• Conclusões: Principais informações.
• Referências bibliográficas: É essencial listar as principais

referências bibliográficas.

4.3. O autor-apresentador (que submeteu o resumo pelo Módulo da sua
inscrição) precisará estar presente na Sessão de Pôsteres, no dia,
horário e número do pôster programado, para apresentar o pôster. Sua
presença será obrigatória. Se o trabalho tiver mais autores ou
orientador, todos são bem-vindos na Sessão de Pôsteres.

4.4. Apresentação do pôster - Não será permitido: O uso de datashow,
retroprojetor, computador, microfone e/ou outros equipamentos
elétricos. - Apresentação oral ou performática.

4.5. Ao chegar ao Congresso Nacional +Inclusão 2022, o autor
apresentador deverá identificar-se e credenciar-se na recepção do
evento.

4.6. No dia programado para a apresentação do pôster: O autor deverá
levar o pôster pronto e já com cordão para pendurar. Seguir direto
para o espaço reservado com o número do pôster (já sinalizado pelos
organizadores do evento) e pendurá-lo.

4.7. Durante o horário da apresentação o autor-apresentador deverá ficar
junto ao pôster, atento ao suporte dos visitantes e da comissão
avaliadora.

4.8. Critérios para aceitação dos trabalhos: os trabalhos serão avaliados
segundo os critérios de pertinência do conteúdo, relevância do tema, a



clareza e articulação apresentada nos conceitos e ideias, atualização
dos conceitos e compatibilidade com as normas de submissão dos
trabalhos.

5. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

5.1. A apresentação do trabalho será realizada na tarde do dia 18 de junho
de 2022, das 14h às 15h.

5.2. Cada trabalho terá 15 minutos para sua apresentação.

5.3. Pode-se utilizar apresentação de PowerPoint com no máximo 5 slides, e
será permitido o uso de data-show, retroprojetor, computador e
microfone.

5.4. Não será permitido apresentar filmes, somente imagens do projeto.

5.5. O Congresso Nacional +Inclusão 2022 não se responsabiliza pelo uso
indevido de imagens nas apresentações.

5.6. Critérios para aceitação dos trabalhos: os trabalhos serão avaliados
segundo os critérios de pertinência do conteúdo, relevância do tema, a
clareza e articulação apresentada nos conceitos e ideias, atualização
dos conceitos e compatibilidade com as normas de submissão dos
trabalhos.

6. Dúvidas
6.1. As dúvidas serão respondidas somente por e-mail. Favor escrever para

inclusao.adaptacao@gmail.com com o título EDITAL - DÚVIDAS

7. Calendário

7.1. Envio do projeto ............................... de 20/03/2022 a 15/05/2022 7.2.
Resultado da aprovação dos projetos ......... dia 01/06/2022 7.3.
Apresentação dos trabalhos no Congresso. dia 18/06/2022 à tarde 7.4.
Apresentação dos pôsteres ................. dias 17 e 18/06/2022 à tarde

8. Disposições Finais

8.1. A inscrição no Congresso Nacional +Inclusão 2022 será um pré
requisito para a apresentação do trabalho. Os trabalhos aprovados
receberão um link especial de inscrição. Portanto, assim que o
resultado da seleção for publicado no site do evento, o autor



apresentador deverá:
a. Encaminhar, até as 14h do dia 02/06/2022, o nome de todos os

participantes, assim como do número da inscrição (aprovada) de
todos os componentes da equipe para o email
inclusão.adaptacao@gmail.com com o título EDITAL -
PARTICIPANTES.

b. Passado esse prazo, se a equipe de avaliação não receber
essas informações, o projeto estará automaticamente
desclassificado.

c. Se os participantes ainda não estiverem com sua inscrição
aprovada no Congresso Nacional +Inclusão 2022, o trabalho será
automaticamente desclassificado e nova chamada será realizada
no dia 04 de junho e o autor-apresentador desses novos projetos
aprovados terá até as 14h do dia 05 de junho para enviar o nome
de todos os componentes da equipe junto com seu número de
inscrição aprovada no Congresso Nacional +Inclusão 2022.

d. A equipe de avaliação não se responsabiliza por solicitações
de inscrição não recebidas por quaisquer motivos de ordem
técnica ou por procedimento indevido dos usuários. Assim, é
recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o
respectivo pagamento com a devida antecedência.

e. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição
para terceiros ou para outros processos ou seu aproveitamento de
qualquer outra forma. Uma vez paga, a taxa de inscrição não será
devolvida sob nenhuma hipótese, mesmo que o trabalho submetido
não seja aceito pela Equipe de Avaliação, ou não atenda qualquer
dos critérios transcritos neste edital.

Brasília, 08 de março de 2022.


