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Normas para os trabalhos
CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Poderão ser submetidos trabalhos em duas categorias: Trabalho Completo e
Pôster.
OBSERVAÇÃO: Para cada inscrição é permitida a participação em, no máximo, duas
submissões, uma na categoria Trabalho Completo e outra na categoria Pôster.
2. Serão aceitos como trabalhos, nas duas modalidades, os ensaios (distintos de
revisão de literatura) e os estudos com conclusões parciais ou finais, abordando
temáticas novas ou já estabelecidas na área da Educação, que evidenciem
elaboração teórica e rigor conceitual na análise. Não serão aceitos textos que se
restrinjam a capítulos de teses ou dissertações, revisões bibliográficas ou relatos de
experiências.
3. O texto deve ser inédito no Brasil até a sua apresentação na XII Reunião Científica
Regional da ANPED-Sul.
4. O texto deverá ser em forma de artigo, com problemática anunciada e
desenvolvida, conclusões e referências.
5. Estarão aptos a submeter trabalho no evento sócios individuais da ANPEd quites
com a anuidade de 2018, sendo:
–
–

Docentes*/pesquisadores vinculados a Programas de Pós-graduação da
Região Sul,
Estudantes regulares de doutorado e mestrado vinculados a Programas de
Pós-graduação da Região Sul (anexar comprovante de matrícula ou
declaração do Programa de Pós-Graduação)

–

Mestres, Doutores e Pós-doutores oriundos de Programas de Pós-graduação
da Região Sul.

–

Pesquisadores de instituições de educação superior da Região Sul.

–

Professores/as da Educação Básica vinculados a grupos e/ou projeto de
pesquisa de instituições de educação superior da Região Sul (anexar, no
momento do cadastro, declaração atestando a vinculação do professor com o
grupo ou projeto de pesquisa institucionalizado).

–

Alunos de graduação, na condição de co-autores, vinculados a grupos e/ou
projeto de pesquisa de instituições de educação superior da Região Sul
(anexar, no momento do cadastro, declaração atestando a vinculação do
estudante com o grupo ou projeto de pesquisa institucionalizado).

*Não poderão submeter trabalhos coordenadores de Eixo e Membros do Comitê
Científico.
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** Pareceristas ad hoc poderão submeter trabalho. No entanto, deverão informar à
coordenação de eixo no caso de a submissão ser para o mesmo eixo em que atuem
como pareceristas.
*** No sistema de submissão dos trabalhos está incluído um item em que o autor
afirma que o texto submetido é inédito e de sua autoria, isentando a organização de
ser responsável em caso de plágio.
AVALIAÇÃO – Informações quanto ao processo de avaliação dos Trabalhos
Completos e dos Pôsteres
Avaliação quanto ao conteúdo
Os trabalhos completos serão avaliados por dois pareceristas ad hoc do Eixo
escolhido para a submissão. Em casos de pareceres discrepantes, o membro do
Comitê Científico será solicitado para exarar parecer. Os pôsteres serão avaliados
por um parecerista ad hoc do Eixo escolhido para a submissão.
Os textos poderão receber dois resultados: Aceito: quando for identificada a
adequação do texto à temática e exigências do evento; Negado: quando for
identificada a inadequação do texto à temática e exigências do evento. Em ambos os
casos o/a autor/a irá receber um parecer descritivo.
O julgamento dos trabalhos obedecerá aos seguintes critérios: Relevância e
pertinência do trabalho para a área de pesquisa. Riqueza conceitual na formulação
dos problemas. Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na
argumentação. Interlocução com a produção da área. Originalidade e contribuição
para o avanço do conhecimento na área.
Recursos quanto à decisão da avaliação
Apenas a categoria Trabalho está sujeita a recursos quanto ao parecer final. A
análise dos recursos obedece à seguinte sistemática:
–

O/A interessado/a terá um prazo para solicitar, via justificativa no portal,
pedido de revisão de avaliação;

–

– O/A Coordenador/a de Eixo designará um/a novo/a avaliador/a para o
trabalho.

–

– O/A novo/a avaliador/a decidirá, em conjunto com o Comitê Científico, e
encaminhará a decisão ao/à Coordenador/a do Eixo.

–

– Os pedidos de recursos não podem conter identificação de autoria.

–

– Os trabalhos recusados por quebra de anonimato não têm direito a
recurso.

Caso ocorra mudança de parecer após a avaliação do recurso, o trabalho recusado
passa a ser considerado como “trabalho excedente”, respeitando-se a ordem já
definida pelo/a Coordenador/a de Eixo e Comitê Científico.
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Trabalho completo – normas de submissão/apresentação
A submissão de Trabalho Completo deve observar as seguintes condições:
1. O envio deverá ser feito exclusivamente pela página do evento, acessando a área
restrita mediante login e senha informados no ato da inscrição e seguindo
exatamente todas as etapas do sistema.
2. Não é permitida a identificação de nenhum dos autores, sob pena de exclusão
pela Comissão Avaliadora por quebra de anonimato.
Considera-se quebra de anonimato: (i) qualquer referência explícita da autoria no
corpo do texto ou em nota; e (ii) citação, vinculada ao nome do autor, do orientador
da dissertação ou de tese do autor.
3. O material aceito para apresentação e/ou publicação será utilizado em sua versão
original; ou seja, os textos enviados não são passíveis de substituição e/ou
modificações após a sua submissão.
4. Serão publicados nos anais do evento, em meio eletrônico, os textos aprovados e
que tiverem autorização dos autores para tal.
5. Os autores, ao enviarem o texto para avaliação e optarem pela publicação nos
anais do evento, cedem à ANPED a propriedade literária e todos os direitos autorais
do referido trabalho, em todas as edições em português e em línguas estrangeiras.
6. Lembra-se aos autores a importância do atendimento aos padrões de ética na
pesquisa.
7. Os dados informados no cadastro são de inteira responsabilidade dos autores e
serão utilizados para todos os processos referentes à autoria e/ou ao trabalho
(emissão de documentos, publicações, comprovantes, etc.).
8. Trabalhos completos poderão ter até 3 autores.
9. Para submissão dos trabalhos todos os autores deverão estar inscritos no evento.
Informações requeridas para submissão de Trabalho Completo
I. CPF(s) do(s) autor(es)
II.
Título do Trabalho
III.
Resumo do trabalho com no máximo 1.300 caracteres com espaços
IV. Palavras-chave
V. Agência ou instituição financiadora (quando houver)
VI. Opção quanto à publicação ou não do texto nos anais do evento
VII. Declaração de vínculo com Programa de Pós-graduação (para estudantes de
mestrado e doutorado)
VIII.
Declaração de vínculo com grupo ou projeto de pesquisa (para professores
da educação básica e estudantes de graduação)
O texto deverá conter entre 25.000 e 40.000 caracteres com espaços, sendo
contados:
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I. Título do trabalho
II. Texto completo do trabalho (incluindo o Resumo)
III. Notas
IV. Referências
V. Quadros, tabelas e figuras
* Os textos que, por qualquer razão, deixarem de atender, parcial ou integralmente,
a qualquer das condições acima, serão excluídos.
Pôster – Normas de submissão/apresentação
A submissão de Pôster deve observar as seguintes condições:
1. O envio deverá ser feito exclusivamente pela página do evento, acessando a área
restrita mediante login e senha informados no ato da inscrição e seguindo
exatamente todas as etapas do sistema.
2. Não é permitida a identificação de nenhum dos autores, sob pena de exclusão
pela Comissão Avaliadora por quebra de anonimato.
Considera-se quebra de anonimato: (i) qualquer referência explícita da autoria no
corpo do texto ou em nota; e (ii) citação, vinculada ao nome do autor, do orientador
da dissertação ou de tese do autor.
3. O material aceito para apresentação e/ou publicação será utilizado em sua versão
original; ou seja, os textos enviados não são passíveis de substituição e/ou
modificações após a sua submissão.
4. Serão publicados nos anais do evento, em meio eletrônico, os textos aprovados e
que tiverem autorização dos autores para tal.
5. Os autores, ao enviarem o texto para avaliação e optarem pela publicação nos
anais do evento, cedem à ANPED a propriedade literária e todos os direitos autorais
do referido trabalho, em todas as edições em português e em línguas estrangeiras.
6. Lembra-se aos autores a importância do atendimento aos padrões de ética na
pesquisa.
7. Os dados informados no cadastro são de inteira responsabilidade dos autores e
serão utilizados para todos os processos referentes à autoria e/ou ao trabalho
(emissão de documentos, publicações, comprovantes, etc.).
8. Pôsteres poderão ter até 5 autores.
9. Para submissão dos pôsteres todos os autores deverão estar inscritos no evento.
Informações requeridas para submissão de Pôster
I. CPF(s) do(s) autor(es)
II.
Título do pôster
III.
Resumo do trabalho com no máximo 1.300 caracteres com espaços
IV. Palavras-chave
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V.
VI.
VII.
VIII.

Agência ou instituição financiadora (quando houver)
Opção quanto à publicação ou não do texto nos anais do evento
Declaração de vínculo com Programa de Pós-graduação (para estudantes de
mestrado e doutorado)
Declaração de vínculo com grupo ou projeto de pesquisa (para professores
da educação básica e estudantes de graduação)

O texto na íntegra deverá conter entre 10.000 e 12.000 caracteres com espaços,
incluídos:
I. Título do pôster
II. Texto completo do pôster (incluindo o resumo)
III. Notas
IV. Referências
V. Quadros, tabelas e figuras
* Os pôsteres que não atendam às regras especificadas serão excluídos.
Comunicação Oral – Trabalho Completo – Normas para a apresentação dos
trabalhos no evento
Tempo de apresentação: 15 minutos
Tempo de discussão: 5 minutos
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