
CHAMADA PARA O SEMINÁRIO DE ESTÁGIO - CEPAE 
 

O LUGAR DA ESCOLA NA ERA DA ALGORITMIZAÇÃO 
 

Desde o advento da Internet, a tecnologia faz parte da vida profissional e 

estudantil da maioria das pessoas. O surgimento de uma tecnologia de transmissão e 

troca de informações, desenvolvida de forma colaborativa, com o envolvimento de 

vários pesquisadores e empresas, e de rápida evolução, impactou significativamente a 

humanidade como um todo e permitiu uma enorme variedade de aplicações em diversas 

áreas do conhecimento, e, não diferente disso, na área de educação. 

Se antes já havia forte dependência das tecnologias, a Pandemia de Covid-19 

acelerou e ampliou as relações virtuais de tal forma que algoritmos são capazes de 

refletir nossos conhecimentos, preferências, buscas e decisões. 

A escola, enquanto instância educacional que abarca desde a educação infantil 

até o ensino médio, trabalha com estudantes que estão imersos nesse universo 

cibernético de produção e compartilhamento de informações. Ou seja, são os algoritmos 

captando comportamentos e recriando valores, revolucionando as relações interpessoais 

e profissionais. 

Em meio a tantas mudanças, a escola, lugar de reflexão e ação, convida 

estagiários dos cursos de licenciatura e bacharelado da UFG à participarem do 

Seminário de Estágio: “O lugar da escola na era da algoritmização”, que acontecerá nos 

dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. O evento será no período vespertino, de 14h às 16h, 

no CEPAE. As inscrições para participação e submissão de trabalhos serão feitas pelo e-

mail: estagio.cepae@ufg.br até o dia 07/02/23. 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

• Período para submissão dos resumos: até 07/02/2023 

• Período de inscrição no evento: até 07/02/2023 

• Máximo de autores/coautores por resumo: até 4 pessoas 

• Número de caracteres por resumo: de 1000 a 3.000 (incluindo os espaços).  

• Os resumos devem ser enviados no formato docx para o e-mail: estagio.cepae@ufg.br  

Os resumos que não atenderem as normas não serão publicados nos anais do evento. 

• Idioma: Português  

• É obrigatória a inscrição de todos os autores que forem participar do evento. 

• O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos autores/coautores. 

 

SOBRE OS RESUMOS 
 

TÍTULO: em caixa alta e em negrito, tamanho 14. 

ORIENTADOR: nome completo do(a) orientador(a) 

AUTORES E COAUTORES: É necessário listar TODOS os coautores por ordem 

alfabética. A sequência e grafia digitadas serão utilizadas na emissão dos certificados. 

RESUMO: Fonte Times ou Arial tamanho12. O texto total deverá ter de 1000 a 3.000 

caracteres, incluindo os espaços, sendo que tabelas, gráficos e imagens não são aceitos. 

O resumo compreende a seguinte estrutura: Introdução; Objetivos; Metodologia; 

Resultados, Conclusão/Considerações Finais.  



PALAVRAS-CHAVE: com no máximo cinco palavras, separadas por ponto-e-vírgula. 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO  
Os relatos de experiência deverão ser apresentados oralmente em rodas de conversa, 

com o tempo máximo de 15 minutos para cada resumo inscrito. 

Serão disponibilizados equipamentos como notebooks e Datashow para as 

apresentações. 

 

CERTIFICADOS 
Os certificados (contendo o título do resumo e os nomes dos autores) serão emitidos 

somente para os resumos efetivamente apresentados. O certificado será enviado via e-

mail para o primeiro autor a partir de março de 2023. É importante que o e-mail 

cadastrado esteja correto. 

 
 


