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Edital 01/2017 – NAAH/S
DETERMINA a realização do I CONGRESSO BRASILEIRO DE
EDUCAÇÃO PARA ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO.
Concepções, práticas e tecnologias.

CONSIDERANDO a relevância social, cultural e, principalmente, no segmento da educação das
atividades o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), Colégio Mãe de
Deus (CMD), Universidade Pitágoras UNOPAR, Universidade Estadual de Londrina com apoio de
Associação Londrinense de Incentivo ao Talento e Altas Habilidades/Superdotação (ALITAHS),
Secretaria Municipal de Educação de Londrina, Núcleo Regional de Educação de Londrina,
Secretaria de Estado da Educação do Paraná;
CONSIDERANDO a necessidade de promover a disseminação dos resultados de pesquisa e da
importância da aplicabilidade das teorias e práticas voltadas para identificação e atendimento das
pessoas com Altas Habilidades/Superdotação;
A comissão organizadora, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a realização do I
CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PARA ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO e, para sua
realização, estabelece o seguinte REGULAMENTO GERAL:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.
O Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), Colégio Mãe de
Deus (CMD), Universidade Pitágoras UNOPAR, Universidade Estadual de Londrina com apoio de
Associação Londrinense de Incentivo ao Talento e Altas Habilidades/Superdotação (ALITAHS),
Secretaria Municipal de Educação de Londrina, Núcleo Regional de Educação de Londrina,
Secretaria de Estado da Educação do Paraná realizará o I CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO
PARA ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO e estabelece as normas e condições para inscrição,
participação, avaliação e apresentação de trabalhos no evento.
1.2. O objetivo do evento é estimular as atividades de pesquisa, oferecendo à comunidade
acadêmica a oportunidade de divulgar os resultados de seus trabalhos, promover o debate em
caráter científico; realizar a publicação em periódicos e anais; aprofundar os conhecimentos sobre
aplicabilidade das teorias e práticas voltadas para identificação e atendimento das pessoas com
Altas Habilidades/Superdotação;
1.3. O evento será presencial e ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018, das 8h às 22h, no
Teatro Mãe de Deus, localizado à Rua Rio de Janeiro, nº 700, Centro, Londrina, Paraná e seguirá a
programação conforme cronograma disponível no Anexo I deste Regulamento.
1.4. Público-alvo: gestores educacionais, docentes e discentes de graduação e dos programas de
especialização (latu e strictu senso), professores das redes públicas, privadas e demais
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interessados no tema.
1.5. Não serão aceitas inscrições após o encerramento do período previsto no item 2.2. . Não
haverá devolução da taxa de inscrição em nenhuma circunstância por parte do participante. Em
caso de cancelamento do evento por parte da comissão organizadora, o participante terá direito a
ser ressarcido em 70% do valor pago, em função de tarifas bancárias e administrativas.
2. PARTICIPAÇÃO
2.1. O interessado e/ou autor deverá fazer a inscrição de 12/01/2018 até 27/03/2018. As
inscrições serão realizadas pelo site www.congressoahsdlondrina.com.br, onde devem ser
preenchidos todos os campos. Ao final da inscrição, um número de protocolo será gerado e deverá
ser utilizado para futuras consultas.
2.1.1 Para submissão dos trabalhos o interessado e/ou autor deverá realizar sua inscrição
e submeter o trabalho no período de 12/01/2018 a 07/03/2018. O processo de avaliação
dos trabalhos deverá ser acompanhado pelo participante no site do evento em sua área
restrita.
2.2. Os valores a serem pagos obedecem à seguinte forma:

Categorias

Até 19/01/2018

20/02/18 a 09/02/18

10/02/18 até 27/03/2018

Estudantes
graduação*

R$ 100,00

R$ 140,00

R$ 180,00

Estudantes pósgraduação*

R$ 140,00

R$ 180,00

R$ 220,00

R$ 140,00

R$ 180,00

R$ 220,00

R$ 180,00

R$ 220,00

R$ 260,00

Professores da
Educação Básica*
Sócios do ConBraSd
ALITAHS*
Demais profissionais

*É obrigatório apresentar, para efeito da validação do credenciamento, documento
comprobatório da categoria escolhida. Caso não comprove, o participante pagará a diferença dos
valores praticados no período de 10/02/18 a 27/03/18 na categoria adequada.
2.3. Os inscritos poderão participar na modalidade ouvinte/participante ou mediante
apresentação de trabalhos. Poderão ser inscritos trabalhos de cursos de graduação, pósgraduação e de profissionais da rede pública e/ou privada da educação básica nas seguintes
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categorias:
I. Pós-Graduação – Trabalho de pesquisa, desenvolvido por estudantes de pós-graduação:
especialização, mestrado e doutorado;
II. Pesquisa – Trabalho de relevância científica, desenvolvido por professores e/ou pesquisadores;
III. Iniciação Científica – Trabalho de Iniciação Científica, desenvolvido por estudantes
participantes de Programas de Iniciação Científica (bolsistas ou voluntários), vinculados a projetos
de pesquisa sob orientação de um professor ou pesquisador;
IV. TCC – Trabalho de Conclusão de Curso de estudantes de graduação sob orientação de um
professor ou pesquisador;
V. Experiências inovadoras provindas de professores da rede pública e/ou privada de educação
básica ou superior.
2.4. Todos os autores inscritos no evento autorizam o uso das imagens vinculadas ao trabalho,
para os devidos fins de direito, em todo ou em parte, captadas no I CONGRESSO BRASILEIRO DE
EDUCAÇÃO PARA ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO em fotografias e vídeos, documentos e
outros meios de comunicação, inclusive na internet. Autorizam, ainda, as reproduções necessárias
para serem utilizadas em campanhas promocionais e institucionais das instituições vinculadas.
I. Caso o vídeo veicule imagens de outras pessoas além dos autores do trabalho, será necessário
que os autores tenham a guarda de uma autorização formal do uso da imagem. Este documento
poderá ser solicitado pela Comissão Organizadora a qualquer tempo.
2.5. O trabalho deverá ser inscrito no site do evento no formato pôster, comunicação oral e
produtos educacionais (relatos de experiência e/ou práticas pedagógicas do cotidiano escolar) e
enquadrar-se nas seguintes regras:
2.5.1 Para comunicação oral e produtos educacionais deverá ser apresentado um texto
com os seguintes itens: Título, Três Palavras-chave, Introdução, Objetivo, Material e Métodos,
Resultados e Discussão, Conclusão e Referências em até 6000 caracteres (com espaço); Cada
parte do trabalho deverá ser inserida nos respectivos campos, respeitando o número mínimo e
máximo de caracteres indicados no site do evento; em caso de aprovação para apresentação, o
participante poderá produzir os slides com template disponibilizado no site. Se optar por produzilos, deverá fazer upload na sua área restrita, no site do evento. Não serão realizadas cópias de
arquivos para apresentação no evento.
2.5.2 Para pôster deverá ser apresentado um texto com os seguintes itens: Título, Três
Palavras-chave, Introdução, Objetivo, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e
Referências em até 2000 caracteres (com espaço); Cada parte do trabalho deverá ser inserida nos
respectivos campos, respeitando o número mínimo e máximo de caracteres indicados no site do
evento; em caso de aprovação para apresentação, produzir o pôster com template
disponibilizado no site. Deverá fazer upload na sua área restrita, no site do evento.
I.

Tabelas, figuras e outros elementos gráficos não poderão ser incluídos no trabalho;

II.

Cada autor poderá realizar a inscrição de, no máximo, 01 (um) trabalho e até 02 (dois) como coautor.
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III. Cada trabalho poderá conter, no máximo, 03 (três) autores com o devido recolhimento das
taxas do evento por todos os autores. As informações são de inteira responsabilidade do(s)
autor(es) e serão disponibilizadas nos Anais e certificados na forma em que foram inscritas.
2.6. A revisão ortográfica é de total responsabilidade do autor do trabalho, bem como todo o texto
implicando, inclusive, uso de material indevido ou plágios, cabendo ao autor responder por
qualquer ação civil ou criminal que envolva a sua produção apresentada e publicada no congresso
e em seus anais e dossiês.
3. AVALIAÇÃO
3.1. Todos os trabalhos inscritos (pôster, comunicação oral e produto educacional) serão
submetidos à análise pela Comissão Científica do Evento.
I. Os trabalhos inscritos, que não atenderem às normas estabelecidas no Anexo II deste
Regulamento, não serão aceitos para apresentação.
3.2. A inscrição de trabalho implica na concordância e aceitação de todas as condições deste
Regulamento, por parte do autor.
3.3. As decisões da Comissão Científica não poderão sofrer recursos ou impugnações em qualquer
fase do processo.
3.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Evento.
4. CERTIFICAÇÃO
4.1. A certificação dos trabalhos estará condicionada ao cumprimento dos itens:
I. Aceite do trabalho para apresentação no Evento;
II. Validação pela Comissão Científica do Evento;
III. Apresentação do trabalho no dia e horário previsto na programação do evento.
4.2 Os trabalhos aprovados para apresentação que atenderem aos critérios da Comissão Científica,
receberão certificação. Os certificados serão disponibilizados em formato digital no site do evento.
DAS COMISSÕES
4.2. A estrutura organizacional do I CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PARA ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO: Concepções, práticas e tecnologias, apresenta a seguinte COMISSÃO ORGANIZADORA:
I. COMISSÃO ORGANIZADORA, composta pelos membros:
Denise Maria de Matos – SEED
Diogo Janes Munhoz – NRE
Fernanda Maria de Souza – NAAH/S
Edneia Vieira Rossato – NAAH/S
Rosana de Souza Pereira Lopes – UEL/CMD
Luciane Guimarães Batistela Bianchini – UNOPAR
Fatima Aparecida da Silva Dias – UNOPAR
Samira Fayez Kfouri – UNOPAR
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Fabiane Chueire Cianca - PML
Daniela Arrais da Mota – CMD
Selma Alice Ferreira Ellwein – UNOPAR
Luciano Rudnik – Acessoria

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 07 dezembro de 2017.

Fernanda Maria de Souza – Coordenação Geral do I Congresso de Educação para AH/SD
Fabiane Chueire Cianca – Coordenação Geral do I Congresso de Educação para AH/SD
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ANEXO I
CRONOGRAMA DO EVENTO, PALESTRANTES E COORDENADORES DE MESA
CRONOGRAMA – 24 horas
1º dia | 27/03/2018
15h/18h - Credenciamento e retirada de material.
19h – Cerimônia de abertura.
19h10min - Apresentação artística.
19h15min - Abertura - Histórico do NAAH/S Paraná - Denise Maria Matos e Siana do Carmo de Oliveira Franco Bueno
19h45min - Palestra - Tema: Concepções sobre o atendimento das AH/SD - Eunice Soriano Alencar
2º dia | 28/03/2018
8h às 8h15min - Apresentação cultural
8h15min - Palestra - Tema: A superdotação a partir da neurociência - Tatiana Izabela Jaworski de Sá Riechi
9h15min às 10h15min - Palestra - Tema: Práticas em salas de Recursos de AH/SD - Vera Lucia Palmeira Pereira
10h15hmin às 10h30min - Intervalo
10h30min às 10h35min - Apresentação cultural
10h35min às 11h45min - Mesa redonda - Tema: O processo de Identificação da educação infantil até a Universidade - Nara Joyce
Wellausen Vieira /Miguel Claudio Moriel Chacon /Elizabeth Carvalho da Veiga (mediadora: Fabiane Chueire Cianca)
12h às 14h - Almoço
14h às 14h15min - Apresentação cultural
14h15min às 15h15min - Palestra - Tema: Despertando a criatividade nas AH/SD - Angela Mágda Rodrigues Virgolim
15h15min às 15h30min - Intervalo
15h30min às 15h45min - Apresentação cultural
15h45min às 16h45min - Palestra -Tecnologias no contexto educacional - Maria Elisabette Brisola Brito Prado e José Armando Valente
16h45min às 19hmin - Intervalo
19hmin às 19h30min - Apresentação cultural
19h30min às 20h15min - Palestra - Tema: A mulher com AH/SD - Susana Graciela Pérez Barrera Pérez
20h15min às 20h45min - Homenagem a personalidades femininas
21h - Lançamento de Livros e coquetel
3º dia | 29/03/2018
8h - Apresentação cultural
8h30min às 10h – Temáticas dos Minicursos
1- NAAH/S Londrina - O Atendimento em Salas de Recursos - Marcela Canônico/Rosana Pizzol/Joicy Quintella - NAAH/S Paraná
2- AEE em consultório - Karina Paludo - UFPR
3- Afetividade – Bernadete de Fatima Bastos Valentin - Unicentro
4- Precocidade - Miguel Chacon - UNESP
5- Sobre-excitabilidade emocional - Patricia Neumann – Unicentro
6- Identificação na educação Infantil - Bartira Santos Trancoso - Mentorial
7- Desafios da Aprendizagem Cognitiva - Helio da Cruz Leão
8- Estruturação do atendimento para AH/SD na rede municipal de Londrina - Fabiane Chueire Cianca - PML
9- Dupla Excepcionalidade – Juliana Irani Vilanueva dos Reis/ Juliana Moralles – NRE Londrina
10- Unidade de Apoio à Família - Viviane Tramontina/Josiane Sichieri- NAAH/S Londrina
11- Processo criação de Lei Municipal - Rosemeire Rangni - UFISCAR
12- Considerações sobre o Cadastro Nacional - Olzeni Leite Costa Ribeiro – MEC
13- Análise do Educando com AH/SD e TEA - Angela Piassa – NAAH/S
14- Robótica Educacional com a Ferramenta Lego - Gabriel Lima – CMD
10h às 10h30min Intervalo
10h30min às 12h Temáticas dos Minicursos
1- NAAH/S Londrina - O Atendimento em Salas de Recursos - Marcela Canônico/Rosana Pizzol/Joicy Quintella - NAAH/S Paraná
2- AEE em consultório - Karina Paludo - UFPR
3- Afetividade - Bernadete de Fatima Bastos Valentin - Unicentro
4- Precocidade - Miguel Chacon - UNESP
5- Robótica no Atendimento às AH/SD- Diogo Janes Munhoz / Dpto Engenharia Elétrica - NAAH/S Paraná e UEL
6- Protocolo de Identificação de AH/SD do NAAH/S Paraná - Fernanda Maria de Souza/Ednéia Vieira Rossato – NAAH/S Paraná
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7- Sobre-excitabilidade emocional - Patricia Neumann – Unicentro
8- Identificação na educação Infantil - Bartira Santos Trancoso - Mentorial
9- Desafios da Aprendizagem Cognitiva - Helio da Cruz Leão
10- Estruturação do atendimento para AH/SD na rede municipal de Londrina - Fabiane Chueire Cianca - PML
11- Unidade de Apoio à Família - Viviane Tramontina/Josiane Sichieri- NAAH/S Londrina
12- Processo criação de Lei Municipal - Rosemeire Rangni - UFISCAR
13- Considerações sobre o Cadastro Nacional - Olzeni Leite Costa Ribeiro – MEC
14- Robótica Educacional com a Ferramenta Lego - Gabriel Lima – CMD
14h às 17h30min - Comunicação Oral e Pôster
17h30 às 18h30min - Palestra de encerramento - Cristina Delou

ANEXO II
EIXOS TEMÁTICOS
O
I
CONGRESSO
BRASILEIRO
DE
EDUCAÇÃO
PARA
ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO. Concepções, práticas e tecnologias, visa revelar práticas
educativas éticas, objetivando a formação para o exercício da cidadania e da responsabilidade
social.
Assim, oportuniza reflexões e a divulgação de práticas educativas e estudos científicos que
reconheçam o educando como protagonista de seu aprendizado. Para isso estabelecemos os
seguintes eixos temáticos:
1- Altas Habilidades: Gestão educacional, formação docente e políticas públicas;
2- Altas habilidades: Identificação, dupla excepcionalidade e grupos em situação de
vulnerabilidade;
3- Atendimento: Práticas, procedimentos de ensino e adaptações curriculares para altas
habilidades;
4- Contexto familiar e apoio psicológico para Altas Habilidades;
5- Ensino e suas tecnologias;
6- Políticas Públicas para a Educação;
7- Currículo e Gestão Educacional;
8- Práticas educativas no contexto escolar;
9- Formação de Docentes;
10- Educação Especial.
NORMAS DE PUBLICAÇÃO
2.5.1 Para comunicação oral, deverá relatar pesquisas empíricas ou teóricas em andamento ou
concluídas; ser apresentado um texto com os seguintes itens: Título, Três Palavras-chave, Introdução,
Objetivo, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências; Cada parte do trabalho
deverá ser inserida nos respectivos campos disponíveis na área do participante no site do evento,
respeitando o número mínimo e máximo de caracteres indicados no site do evento. Sendo: Título (200
caracteres com espaço), Três Palavras-chave (100 caracteres com espaço), Introdução (4000
caracteres com espaço), Objetivo (500 caracteres com espaço), Material e Métodos (6000 caracteres
com espaço), Resultados e Discussão (6000 caracteres com espaço), Conclusão (4000 caracteres com
espaço) e Referências (2000 caracteres com espaço) totalizando até 24.800 caracteres com espaço,
(entre 8 e 12 páginas). A apresentação se dará de forma oral, com tempo de 15 minutos, com
discussão no final das apresentações de cada sessão.
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Em caso de aprovação para apresentação, o participante poderá produzir os slides com template
disponibilizado no site. Se optar por produzi-los, deverá fazer upload na sua área restrita do participante
no site do evento. Não serão realizadas cópias de arquivos para apresentação no evento.
2.5.2. Para produtos educacionais, deverá relatar experiências educacionais já realizadas ou em
andamento, não precisa ser necessariamente um trabalho resultante de pesquisa, poderão ser relatadas
práticas e experiências de professores da Educação Básica ou do Ensino Superior. Deverá ser
apresentado um texto com os seguintes itens: Título, Três Palavras-chave, Introdução, Objetivo, Material
e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências; Cada parte do trabalho deverá ser
inserida nos respectivos campos disponíveis na área do participante no site do evento, respeitando o
número mínimo e máximo de caracteres indicados no site do evento. Sendo: Título (200 caracteres com
espaço), Três Palavras-chave (100 caracteres com espaço), Introdução (1000 caracteres com espaço),
Objetivo (500 caracteres com espaço), Material e Métodos (2000 caracteres com espaço), Resultados e
Discussão (2000 caracteres com espaço), Conclusão (1000 caracteres com espaço) e Referências
(1000 caracteres com espaço) totalizando até 7.800 caracteres com espaço, (entre 3 e 5 páginas). A
apresentação se dará de forma oral, com tempo de 10 minutos, com discussão no final das
apresentações de cada sessão. Em caso de aprovação para apresentação, o participante poderá
produzir os slides com template disponibilizado no site. Se optar por produzi-los, deverá fazer upload na
sua área restrita, no site do evento. Não serão realizadas cópias de arquivos para apresentação no
evento.
2.5.3 Para pôster, sua apresentação se dará por meio da projeção em local, data e horário a ser
estipulado pela organização do evento. Deverá ser apresentado um texto com os seguintes itens: Título,
Três Palavras-chave, Introdução, Objetivo, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e
Referências. Cada parte do trabalho deverá ser inserida nos respectivos campos disponíveis na área do
participante no site do evento, respeitando o número mínimo e máximo de caracteres indicados no site
do evento. Sendo: Título (200 caracteres com espaço), Três Palavras-chave (100 caracteres com
espaço), Introdução (1000 caracteres com espaço), Objetivo (500 caracteres com espaço), Material e
Métodos (2000 caracteres com espaço), Resultados e Discussão (2000 caracteres com espaço),
Conclusão (1000 caracteres com espaço) e Referências (1000 caracteres com espaço) totalizando até
7.800 caracteres com espaço, (entre 3 a 5 páginas). Em caso de aprovação para apresentação, o
participante deverá produzir o slide (pôster) com template disponibilizado no site. Para exposição deverá
fazer upload na sua área restrita, no site do evento. Não serão realizadas cópias de arquivos para
apresentação no evento.
Para as apresentações de Comunicação oral, produtos educacionais e pôsteres, a organização do
evento disponibilizará o cronograma das apresentações dos trabalhos (data, horário e Local) até o dia
20 de março de 2018.

