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APRESENTAÇÃO 

 

O I Seminário Patrimônio Educativo: Arquitetura Escolar e Currículo ocorrerá nos dias 

24 e 25 de abril de 2019, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

– Câmpus São Paulo.  

É um evento de caráter cultural e científico, de abrangência nacional, promovido pela 

Coordenadoria de Documentação e Memória (CDM-SPO) e Centro de Memória do IFSP a 

aqueles que se interessam na preservação do patrimônio, na história da arquitetura escolar, 

currículo e práticas pedagógicas relacionadas as experiências com memória escolar.  

O I Seminário será constituído de Palestras, Comunicações Orais, exibição de Pôsteres 

com vistas a ampliação do debate e expansão dos conhecimentos sobre os temas proferidos. 

O evento faz parte do convênio firmado em 2018 entre o IFSP e o Centro Paula Souza e tem 

por finalidade dialogar com professores, estudantes e pesquisadores acadêmicos que se 

dedicam aos estudos sobre a História da Educação Profissional em São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

São Paulo, 24 e 25 de abril de 2019 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

EIXO TEMÁTICO I 

Arquitetura escolar 

Os trabalhos inscritos no Eixo Temático I deverão abordar os estudos e pesquisas relativos a 

arquitetura escolar e suas relações com o aprendizado. Nesse sentido, os trabalhos 

elaborados por professores, estudantes de graduação e pesquisadores acadêmicos (mestrado 

e doutorado) cujas discussões remetem as temáticas sobre arquitetura escolar e educação, 

espaços físicos escolares, espaço escolar e pedagogia, edificações escolares históricas, 

conforto no ambiente escolar, arquitetura escolar da educação profissional, prédios 

universitários, arquitetura escolar humanizada, políticas públicas de acessibilidade em 

escolas.   

 

EIXO TEMÁTICO II 

Currículo 

Os trabalhos inscritos no Eixo Temático II deverão abordar os estudos e pesquisas referentes 

ao Currículo da Educação Profissional Técnica e Tecnológica. Nesse sentido, os trabalhos 

elaborados por professores, estudantes de graduação e pesquisadores acadêmicos (mestrado 

e doutorado) deverão alinhar-se ao currículo técnico, tecnológico dos cursos de edificações, 

arquitetura e engenharia civil e outros cursos relacionados ao patrimônio histórico educativo 

e suas relações com a história e memória do currículo escolar.  
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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Os trabalhos inscritos para o I Seminário de Patrimônio Educativo: Arquitetura Escolar e 

Currículo devem estar propostos dentro do tema central “ Arquitetura Escolar e Currículo” e 

relacionados à estudos sobre patrimônio material e imaterial, Centros de Memória, 

Arquitetura Escolar, Currículo e práticas pedagógicas relacionadas a experiências com 

Memória Escolar.  

NORMAS GERAIS  

Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para o e-mail cdm.spo@ifsp.edu.br com o 

título: Resumo Expandido: I Seminário de Patrimônio Educativo até a data limite de 

23/03/2019. Um dos membros da equipe organizadora deverá acusar o recebimento. No 

corpo do e-mail deverá constar: nome dos autores, instituição e telefone para contato.  Após 

a divulgação dos aceites em 29/03/2019, os trabalhos selecionados deverão entregar os 

artigos completos e os modelos de pôsteres até 14/04/2019 para o mesmo e-mail citado 

acima. 

Cada autor (a) poderá apresentar até duas propostas de comunicação oral dentro dos eixos 

temáticos apresentados 

A confirmação de aceite do trabalho e, a informação da modalidade de apresentação será 
encaminhada para o endereço eletrônico informado no momento da submissão. Os 
resultados também serão divulgados no endereço:   
https://spo.ifsp.edu.br/component/content/article?id=1685 
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ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DO RESUMO 

Texto com 500 a 700 palavras, Máximo 3 palavras-chave, título em letras maiúsculas e negrito, 

centralizado e em negrito. Nome do autor e coautor logo abaixo do título, nome da instituição 

e e-mail dos autores, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 margens 3cm (superior e 

esquerda) e 2cm (inferior e direita), sem parágrafo, justificado, sem bibliografia. 

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DO TEXTO COMPLETO 

Deve ser configurado em A4, versão recente do Word for Windows. Fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento1,5 e margens 3cm (superior e esquerda) e 2cm (inferior e direita). Nome do 

autor e coautor logo abaixo do título, nome da instituição, e-mail dos autores e indicação do 

eixo temático (à esquerda). O corpo do texto deve contar com no mínimo 4000 e no máximo 

8000 palavras (com notas de rodapé, referências bibliográficas, imagens ou legendas). No caso 

de trabalho com imagens os arquivos não devem ultrapassar o tamanho de 1 MB. 

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DOS PÔSTERES 

O pôster deverá ser elaborado em Power Point e configurado para o tamanho de um painel 

0,90 x 1,20m. A estrutura do painel deverá ser proporcional aos espaços, figuras e textos e 

deve-se evitar a poluição visual. No pôster deve constar o título, nome do autor e coautor 

(se houver), nome da instituição e e-mail. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

Relevância e pertinência com o tema, adequação ao tema, objetivos, metodologia, 

resultados e conclusão 
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