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 EDITAL SME III CONGRESSO REGIONAL DO PROGRAMA SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA 
  
Vinícius Passarin Neves, Gestor da Unidade de Gestão de Educação, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER, que se realizará o III CONGRESSO REGIONAL DO PROGRAMA SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA 
INFÂNCIA, constituído por comunicações orais, pôsteres e cartas públicas sobre práticas exitosas na 
promoção do desenvolvimento infantil, a ser promovido pela Unidade de Gestão de Educação do Município 
de Campo Limpo Paulista em parceria com o Comitê Gestor Intersetorial da Política Municipal Integrada pela 
Primeira Infância, observando o seguinte regulamento:  
 
III CONGRESSO REGIONAL DO PROGRAMA SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA  
 
Tema: Infâncias, Pandemia e Tecnologias: Experiências de Acesso e Interações 
 

O tema proposto visa estimular a reflexão, estudo e conhecimento a respeito das diferentes formas de 

acessos e de interações com crianças na primeira infância (período compreendido da gestação aos 6 anos 

de idade da criança) mediadas pelas tecnologias, durante a pandemia do novo coronavírus. Atualização, 

trocas de experiências, vivências e aprofundamento dos estudos sobre as pluralidades, singularidades e 

diferentes contextos de infâncias durante a pandemia.  Análise das desigualdades sociais e de compreensão 

das diferentes formas de acessos e de interações durante a pandemia. Análise e reflexão sobre os efeitos 

das mudanças culturais, científicas e tecnológicas nas relações que as crianças pequenas estabelecem com 

a Educação, Saúde, Assistência Social, Meio-ambiente, Comunicação, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, 

Tecnologias e Cultura Digital e no cotidiano das famílias. Estudo de ações práticas de enfrentamento das 

questões relacionadas às infâncias, pandemia e tecnologias. 

 

Data: 27/11/2021  
Horário: 9h às 12h e 13h30 às 17h00  
FORMATO ON-LINE (ZOOM Meeting/Youtube) 
 
1. OBJETIVOS  
 
1.1. Geral - Estimular a construção e socialização de saberes sobre o desenvolvimento infantil em suas 
diferentes dimensões: cognitiva, física, emocional, social e cultural; valorizando e proporcionando 
visibilidade a ações e projetos exitosos na promoção do desenvolvimento da primeira infância, envolvendo 
o período gestacional e crianças de 0 a 6 anos, bem como seus contextos familiares. 
 
1.2. Específicos  
 
1.2.1. Contribuir para a formação continuada de profissionais e estudantes das diferentes áreas envolvidas 
no desenvolvimento da primeira infância e outros que busquem conhecer melhor o desenvolvimento infantil 
dessa fase; 
 
1.2.2. Socializar práticas exitosas no fomento e promoção do desenvolvimento da primeira infância, 
proporcionando o intercâmbio entre profissionais e estudantes das diferentes áreas envolvidas neste 
processo; 
 
1.2.3. Receber, analisar e selecionar ações e projetos que promovam e estimulem o desenvolvimento infantil 
de forma integral. 
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2. ATIVIDADES/AÇÕES  
 
2.1. Abertura; 
Leitura de carta pública 
2.2. Apresentação cultural; 
Leitura de carta pública 
2.3. Mesa magna;  
2.4. Apresentação de trabalhos – modalidade pôster; 
Leitura de carta pública 
2.5. Apresentação de trabalhos - modalidade comunicação oral;  
2.6. Apresentação cultural; 
Leitura de carta pública 
2.7. Encerramento. 
 
3. PARTICIPANTES  
 
3.1. O III Congresso Regional do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância é gratuito e aberto à 
participação de profissionais, sociedade civil e estudantes de graduação e pós-graduação das áreas da 
Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Arquitetura e Urbanismo, 
Comunicação e Jornalismo, Tecnologias e Cultura Digital, Direito, Justiça, Segurança Pública e Sociedade Civil 
(ONGs, Pastorais, Comitês, Conselhos, Agremiações e afins), que desenvolvam trabalhos relacionados à 
primeira infância (período gestacional e crianças de 0 a 6 anos de idade). 
 
3.2. Da abrangência geográfica: poderão inscrever trabalhos no III CONGRESSO REGIONAL DO PROGRAMA 
SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA, profissionais e estudantes residentes e atuantes na região que 
envolve as cidades de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, 
Morungaba e Várzea Paulista, para as quais serão destinados 75% (setenta e cinco por cento) dos aceites; 
bem como profissionais e estudantes de outras cidades e regiões do Brasil, reservadas a estas, 25% (vinte e 
cinco por cento) dos aceites de trabalhos. 
 
3.2.1. Caso as inscrições enviadas não atinjam esses percentuais, em qualquer uma destas abrangências, 
caberá ao Comitê Organizador e ao Comitê Científico do Congresso a equalização desses percentuais, 
priorizando sempre a regionalidade dos trabalhos aceitos. 
 
3.3. As regras para inscrição de trabalhos estão descritas no item 5.  
 
3.4. Interessados em participar do III CONGRESSO REGIONAL DO PROGRAMA SÃO PAULO PELA 
PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA devem se inscrever via formulário eletrônico, disponível no site 
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/pagina/congresso-primeirissima-infancia.html, no período 
de 15/08/21 a 10/10/21.  
 
3.5. A inscrição de trabalho não valida a participação do autor ou autora no congresso, ou seja, todos os 
interessados em participar do congresso, seja como ouvinte ou apresentador de trabalho, deverão realizar 
a inscrição conforme o disposto no item 3.4. 
 
4. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 
4.1. Pôster (exposição virtual) 
4.2. Comunicação oral (mesa-redonda) 
4.3. Carta aberta (público em geral que queira compartilhar relatos de experiências das vivências com 
crianças pequenas durante a pandemia) 
 

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/pagina/congresso-primeirissima-infancia.html
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5. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 
5.1. Os trabalhos deverão ser inscritos em uma das seguintes subáreas: Educação, Saúde, Assistência e 
Desenvolvimento Social, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação e 
Jornalismo, Tecnologia e Cultura Digital, Direito, Justiça e Segurança Pública, e Sociedade Civil (ONGs, 
Pastorais, Comitês, Conselhos, Agremiações e afins), que desenvolvam trabalhos relacionados à primeira 
infância (0 aos 6 anos de idade da criança). 
 
5.2. A inscrição do trabalho será feita através do envio do resumo, via formulário eletrônico no site 
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/pagina/congresso-primeirissima-infancia.html no período 
de 10/08/21 a 10/09/21.  
 
5.3. O trabalho inscrito deve evidenciar e expressar experiências e/ou ações que envolvam o 
atendimento/acompanhamento a gestantes ou crianças de 0 a 6 anos de idade e suas famílias.  
 
5.4. O resumo do trabalho inscrito deverá ter entre 150 e 300 palavras, e apresentar as seguintes 
informações essenciais: Tema da ação/experiência/projeto, Objetivos, Procedimentos Metodológicos, 
Principais Resultados e Considerações.  
 
6. AVALIAÇÃO E ACEITE DOS RESUMOS  
 
6.1. Cada resumo inscrito será analisado por dois avaliadores integrantes da Comissão Científica, a ser 
designada por portaria. Em caso de divergências significativas nas análises, o resumo será submetido a um 
terceiro avaliador.  
 
6.2. O aceite dos resumos está condicionado à observância e atendimento das orientações constantes neste 
edital, bem como à sua qualidade científica, considerando os critérios:  
 
a) Relevância do tema no âmbito da(s) área(s) indicada(s) na inscrição do trabalho;  
b) Consistência e articulação entre conceitos e fundamentos teóricos; 
c) Apresentação e reflexão sobre resultados conclusivos, se for o caso; 
d) Consistência e relevância da proposta de aplicação prática do trabalho, se for o caso; 
e) Organização, clareza e observância das normas formais do discurso; 
f) Observância e cumprimento das normas de formatação indicadas para o envio de trabalhos. 

6.2.1. Serão selecionados no máximo 32 (trinta e dois) trabalhos (envolvendo todas as subáreas indicadas 
neste edital) para apresentação na modalidade Comunicação Oral.  
 
6.2.2. Os demais trabalhos aprovados e não selecionados segundo item anterior, serão apresentados na 
modalidade pôster.  
 
6.3. Para a modalidade Carta Aberta, o texto integral deverá ser enviado no momento da inscrição. Nesta 
modalidade, pode participar o público em geral que queira compartilhar relatos de experiências das 
vivências com crianças pequenas durante a pandemia. Quatro cartas serão indicadas pela Comissão 
Científica, dentre todas as cartas recebidas, para a leitura durante o Congresso; as demais, serão publicadas 
no site do evento. 
 
6.4. A análise dos resumos, sua aceitação para apresentação, indicação para apresentação nas modalidades 
Pôster ou Comunicação Oral, análise e seleção de cartas para a modalidade Carta Aberta, bem como 
indicação dos trabalhos para publicação nos Anais do Congresso serão realizadas pela Comissão Científica. 
Os autores dos trabalhos aprovados e/ou selecionados serão informados, via e-mail, pela Comissão 
Organizadora. 

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/pagina/congresso-primeirissima-infancia.html
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7. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
7.1. A apresentação dos trabalhos inscritos e aceitos se dará, exclusivamente, em UMA das modalidades: 
COMUNICAÇÃO ORAL, PÔSTER ou CARTA ABERTA.  
 
7.2. As comunicações orais serão realizadas no formato de “mesa-redonda virtual”, com duração máxima de 
uma hora e trinta minutos, no período da tarde. Cada mesa-redonda receberá até quatro trabalhos para 
serem apresentados na modalidade Comunicação Oral. Cada autor terá 15 (quinze) minutos para 
apresentação de seu trabalho, sendo que 30 (trinta) minutos serão destinados ao debate e perguntas. 
 
7.2.1. Os autores de trabalhos desta modalidade deverão elaborar sua apresentação utilizando o Google 
Apresentações ou o Prezi; e enviar o link compartilhável para a Comissão Organizadora até três dias antes 
da realização do congresso. Esta apresentação deverá ser compartilhada na sala virtual, durante a 
apresentação, pelo próprio autor do trabalho. 
 
7.2.2. A comissão organizadora indicará a equipe que realizará a mediação de cada mesa-redonda virtual.  
 
7.3. Os trabalhos selecionados para a modalidade Pôster devem apresentar, essencialmente, os objetivos e 
resultados da experiência/ação/projeto inscrito.  
 
7.3.1. O pôster deverá ser enviado em arquivo formato PNG (imagem), com as dimensões: 90 cm de largura 
e 120 cm de altura; e resolução mínima de 300 DPI, via formulário de envio disponibilizado no site do 
congresso, até 26/10/21. 
 
7.3.2. O tamanho da fonte indicada para o título é 70. 
 
7.3.3. Para o texto do corpo do pôster, sugere-se o uso da fonte Arial tamanho 44 ou superior. 
 
7.3.4. Indicar, abaixo do título e à direita, o(s) nome(s) do(s) autor(es), do(s) orientador(es) e Instituição de 
Ensino ou outra instituição, caso haja, inclusive apoio financeiro e/ou institucional. Colocar ainda e-mail e/ou 
telefone para contato. 
 
7.3.5. No corpo do texto, o pôster deve apresentar: objetivos, procedimentos metodológicos, principais 
resultados, considerações e Imagens (opcional e resguardados os devidos direitos de uso de imagem, sob a 
responsabilidade do autor/autores do pôster).  
 
7.3.6. Os pôsteres selecionados ficarão expostos na Galeria Virtual do site do evento, na página do congresso. 
 
7.3.7. Será opcional o envio de um link para vídeo no Youtube, com o(s) autor(es) do pôster realizando uma 
apresentação de no máximo 5 minutos de duração. Os link’s enviados serão publicados junto aos seus 
pôsteres na Galeria Virtual. 
 
7.4. Os trabalhos enviados na modalidade Carta Pública serão analisados pela Comissão Científica, que 
indicará quatro cartas, dentre todas as cartas recebidas, para a leitura durante o Congresso; as demais, serão 
publicadas nos Anais do Congresso, no site do congresso. 
 
 
 
8. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL  
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8.1. Os trabalhos selecionados, obedecendo os critérios descritos no item 6, serão publicados nos Anais do 
Congresso disponível em versão digital através do site do congresso. Já para a publicação de trabalhos 
completos, da modalidade Comunicação Oral, será necessário observar e seguir as orientações do item 9 
deste edital. 
 
9. ORIENTAÇÕES, NORMAS E PRAZOS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS 
 
9.1. Podem enviar trabalhos completos para serem analisados e posteriormente publicados nos Anais do 
Congresso, os autores que apresentaram trabalhos na modalidade Comunicação Oral, durante a realização 
das mesas-redondas virtuais. Estes trabalhos devem corresponder ao conteúdo inscrito, aceito e 
apresentado no Congresso.  
 
9.2. Os trabalhos completos devem ser encaminhados, exclusivamente, via formulário digital disponibilizado 
no site do congresso, entre os dias 13/12/2021 e 14/01/2022.  
 
9.2.1 Os arquivos devem ser enviados no formato .DOC ou .DOCX. 
 
9.3. A formatação do trabalho enviado deve observar e respeitar o disposto no item 9.5. Os trabalhos que 
não estiverem em conformidade com as normas estabelecidas neste edital não serão aceitos para 
publicação.  
 
9.4. Os textos dos trabalhos completos enviados deverão respeitar as normas gramaticais e ortográficas 
vigentes.  
 
9.5. Os trabalhos completos devem ser formatados conforme as seguintes normas:  
 
a) Layout da página tamanho A4 com margens superior e inferior: 2,5 cm; esquerda e direta: 3,0 cm;  
b) Fonte Times New Roman 12; espaço entre linhas 1,5 cm;  
c) Extensão total do texto até 07 páginas, incluindo quadros, tabelas, figuras, referências bibliográficas e 
quaisquer anexos;  
d) TÍTULO DO TEXTO em caixa alta e negrito, centralizado, ao topo da primeira página;  
e) Nome do(s) autor(es) por extenso, duas linhas abaixo, alinhado à direita, acompanhado da filiação 
institucional;  
f) Resumo do texto duas linhas abaixo do nome do autor, iniciado pela palavra “RESUMO:”, em caixa alta e 
seguida de dois pontos. O resumo deve ser idêntico ao que foi submetido para inscrição no congresso;  
g) Palavras-chave (3 a 5) uma linha abaixo do resumo, após a expressão “PALAVRAS-CHAVE:” escrita em caixa 
alta e seguida de dois pontos. As palavras-chave devem ser escritas apenas com a primeira letra maiúscula 
e separadas por ponto-e-vírgula;  
h) Duas linhas abaixo das palavras-chave, corpo do texto, com subtítulos em negrito, numerados com 
algarismos arábicos (1, 2, 3...) e alinhados à esquerda, separados do texto precedente e seguinte por uma 
linha em branco;  
i) As referências bibliográficas, sob o subtítulo REFERÊNCIAS, em caixa alta e negrito, devem ser mencionadas 
em ordem alfabética, listando-se as obras de autores citados no corpo do texto, seguindo as Normas ABNT, 
conforme exemplo a seguir: ANTUNES, Celso. O jogo e a educação infantil: Falar e dizer; olhar e ver; escutar 
e ouvir. Petrópolis: Vozes, 2017.  
j) As notas de rodapé devem ser enumeradas com algarismos arábicos, com numeração progressiva até o 
fim do texto;  
k) As citações devem ser elaboradas de acordo com as Normas ABNT NBR;  
l) Para informações adicionais sobre apresentação de tabelas, anexos, siglas, ilustrações e fórmulas, 
consultar as Normas ABNT NBR.  
 
10. CERTIFICAÇÃO  
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10.1. Serão consideradas as duas modalidades de participação: ouvinte e apresentador de trabalho, para 
fins de certificação.  
 
10.2. Todos os certificados serão emitidos no formato digital e enviados após a realização do congresso, 
apenas para os participantes, ouvintes ou apresentadores de trabalho, que preencherem o formulário digital 
de avaliação que será disponibilizado durante as atividades do evento. 
 
11. CRONOGRAMA 
 

Ação/Etapa: Data/Período: 

Inscrição/envio de trabalhos 10/08 a 10/09 

Análise dos trabalhos enviados 10/09 a 30/09 

Divulgação dos trabalhos aprovados para 

apresentação 

06/10/21 

Inscrição de participantes 13/10 a 13/11 

Envio do arquivo com o Pôster 26/10/21 

Envio do link com a apresentação (Slides) 
– Comunicação Oral 

23/11/21 

Realização do Congresso 27/11/21 (Sábado) 

Divulgação dos trabalhos selecionados para 

publicação 
10/12/21 

Envio de trabalhos completos 13/12/21 a 14/01/22 

Período de análise dos trabalhos pela 

comissão científica 

17/01/22 a 28/01/22 

Publicação dos anais do Congresso 25/02/22 

 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do III Congresso Regional do Programa São 

Paulo pela Primeiríssima Infância. 


