
 

Inscrições/Submissões 
 
 
 

 

Orientações Gerais  

As inscrições serão feitas exclusivamente online, no site do evento, pelo link 

Inscrições/Submissões > Formulário de inscrição. O preenchimento correto dos 

dados de inscrição é de inteira responsabilidade do participante.  

O sistema não permitirá duas inscrições do mesmo participante e qualquer 

modificação das informações preenchidas no formulário, antes ou após o 

pagamento do boleto, deverá ser solicitada via e-mail para a secretaria do evento.  

Após o envio dos dados do formulário será gerado um boleto bancário que 

poderá ser pago em qualquer agência bancária até 10 dias após a inscrição. 

A inscrição somente será efetivada depois da confirmação do pagamento do 

boleto bancário e o não pagamento até a data do vencimento implicará no 

cancelamento da solicitação, devendo o participante realizar novo procedimento de 

inscrição para geração de novo boleto. 

Para saber se sua inscrição foi confirmada basta acessar a área restrita, 

mediante login e senha, informados no preenchimento do formulário. 

Em caso de perda do boleto ou problemas que impeçam sua impressão, até a 

data do vencimento poderá ser emitida uma segunda via, bastando acessar sua área 

restrita no link 2ª Via do Boleto. 

 

 

 

 

 



 

 

Submissão/Apresentação de Trabalhos  

Para submeter seu trabalho à X ANPED SUL o participante deverá antes 

pagar a taxa de inscrição do evento. 

A submissão será feita na área restrita, acessada pelo login (CPF) e senha 

definida no momento da inscrição. 

 

Regras Gerais 

1. Poderão ser submetidos trabalhos em duas categorias: Trabalho Completo 
e Pôsters. 

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 no X Seminário 
de Pesquisa em Educação da Região 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: 

- Docentes*/pesquisadores vinculados a Programas de Pós-graduação da 
Região Sul,  

*Docentes: para submeter trabalho os docentes deverão ser 
sócios quites com a Anuidade de 2014 da ANPED. Somente 
após a confirmação do pagamento da anuidade pela 
secretaria do evento junto a ANPED, a inscrição de texto 
estará liberada para o docente. 



 

- Alunos regulares de pós-graduação vinculados a Programas de Pós-
graduação da Região Sul. 

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

-  Não poderão submeter trabalhos coordenadores de Eixo e Membros 
do Comitê Científico. 

- Os pareceristas ad-hoc poderão submeter trabalho, no entanto deverão 
informar ao coordenador de eixo caso a submissão seja para o mesmo 
eixo em que atue como parecerista. 

6. Nos textos com mais de um autor, apenas um dos autores envia o artigo 
do texto completo e deverão ser informados os nomes completos, cpf, PPGE/IES e o 
email de contato dos demais autores, sendo permitida a participação em, no 
máximo, dois trabalhos.  

 

TRABALHO COMPLETO - Normas de submissão/apresentação  

Para enviar textos na categoria Trabalho Completo, faz-se necessário 

observar as condições abaixo: 

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 suas etapas.  

2. Não é permitida a identificação de nenhum dos autores no arquivo 
enviado sob pena de exclusão pela Comissão Avaliadora por quebra de 
anonimato.  

Considera-se quebra de anonimato: 

• qualquer referência explícita da autoria no corpo do texto ou em 
rodapé;  

• marcas de revisão presentes no texto, oriundas de ferramentas de 
informática, como as marcas inteligentes, que permitam a 
identificação da autoria;  



 

• nome do usuário nas propriedades do documento enviado; 

• 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 o período de sua submissão.  

4. Todos os textos aprovados serão automaticamente publicados no Site e 
nos anais do evento em meio eletrônico. 

5. Os autores, ao enviarem o texto/proposta para avaliação, estarão cedendo 
à ANPED a propriedade literária e todos os direitos autorais do referido trabalho, 
em todas as edições em português e em línguas estrangeiras, em versão impressa e 
digital. 

6. Lembra-se aos autores a importância do atendimento aos padrões éticos 
nas pesquisas.  

7. Os dados informados no cadastro são de inteira responsabilidade dos 
autores e serão utilizados para todos os processos futuros referentes ao autor e/ou 
ao trabalho (emissão de documentos, publicações, comprovantes, etc.).  

8. Os arquivos enviados deverão ser compatíveis com o Microsoft Office.  

 

Formato e condições dos arquivos a serem encaminhados para avaliação  

Para o envio do arquivo o autor deverá preencher o formulário de envio 
informando: 

I. CPF(s) do(s) autor(es) 
II. Título do Trabalho  
III. Resumo do trabalho com no máximo 1.300 caracteres, 
considerados os espaços. 
IV. Palavras-chave 
V. Agência ou Instituição Financiadora (quando houver) . 

 

 



 

 

O texto na íntegra (arquivo submetido) deverá conter entre 25.000 e 40.000 
caracteres, considerados os espaços sendo que os itens abaixo fazem parte desta 
contagem:  

I. Título do trabalho  
II. Texto completo do trabalho (incluindo o Resumo)  
III. Notas de rodapé  
IV. Referências  
V. Quadros ou tabelas  

Os textos que, por qualquer razão, deixarem de atender, parcial ou 
integralmente, a qualquer das condições acima, serão excluídos pela Secretaria ou 
pela Comissão Avaliadora.  

 

 

PÔSTER /normas de submissão  

Para enviar textos na categoria Poster, faz-se necessário observar as 
condições abaixo: 

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 suas etapas.  

2. 2. Não é permitida a identificação de nenhum dos autores no arquivo 
enviado sob pena de exclusão pela Comissão Avaliadora por quebra de 
anonimato.  

Considera-se quebra de anonimato: 

• qualquer referência explícita da autoria no corpo do texto ou em 
rodapé;  

• marcas de revisão presentes no texto, oriundas de ferramentas de 
informática, como as marcas inteligentes, que permitam a 
identificação da autoria;  

 



 

 

• nome do usuário nas propriedades do documento enviado; 

• 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 o período de sua submissão.  

4. Todos os textos aprovados serão automaticamente publicados no Site e 
nos anais do evento em meio eletrônico. 

5. Os autores, ao enviarem o texto/proposta para avaliação, estarão cedendo 
à ANPED a propriedade literária e todos os direitos autorais do referido trabalho, 
em todas as edições em português e em línguas estrangeiras, em versão impressa e 
digital.. 

6. Lembra-se aos autores a importância do atendimento aos padrões éticos 
nas pesquisas.  

7. Os dados informados no cadastro são de inteira responsabilidade dos 
autores e serão utilizados para todos os processos futuros referentes ao autor e/ou 
ao trabalho (emissão de documentos, publicações, comprovantes, etc.). 

8. Os arquivos enviados deverão ser compatíveis com o Microsoft Office.   

 

Formato e condições dos arquivos a serem encaminhados para avaliação  

Para o envio do arquivo o autor deverá preencher o formulário de envio 
informando: 

I. CPF(s) do(s) autor(es) 
II. Título do Pôster 
III. Agência ou Instituição Financiadora (quando houver)  

 

 



 

O texto na íntegra (arquivo submetido) deverá conter entre 10.000 e 12.000 
caracteres, considerados os espaços sendo que os itens abaixo fazem parte desta 
contagem: 

I. Título do pôster 
II. Texto completo do pôster  
III. Notas de rodapé  
IV. Esquema do pôster ao final do texto  
V. Referências  
VI. Quadros ou tabelas  
 

Textos que não atendam às regras especificadas acima serão 
automaticamente excluídos.  

 

Processo de AVALIAÇÃO  

 

Informações quanto ao processo de AVALIAÇÃO dos Trabalhos Completos e 

dos Pôsteres  

 

Avaliação quanto à forma  

Todos os textos (trabalhos completos e pôsteres) submetidos pela página 

do evento serão verificados pela Secretaria quanto ao formato, exigindo-se a 

obediência às orientações estabelecidas. 

  

Os textos poderão receber dois resultados:  

Aceito: quando o texto não apresenta problemas quanto à forma. 

Nesse caso, dar-se-á início à próxima fase de avaliação; 

 

 

 

 



 

Negado:  quando o texto apresenta algum tipo de problema quanto à 

forma. Nesse caso, não se dará prosseguimento à avaliação, 

o que eliminará o referido texto da X ANPED SUL.  

 

Avaliação inicial quanto ao conteúdo  

Todos os Trabalhos Completos e Pôsteres serão avaliados por dois 

pareceristas ad hoc do Grupo de Trabalho correspondente. Em casos de pareceres 

discrepantes, o membro do Comitê Científico será solicitado a também avaliar o 

trabalho.  

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. 

 

Os textos poderão receber dois resultados:  

Aceito: quando os avaliadores identificam a adequação do texto a 

temática e exigências do evento 

Negado: quando os avaliadores identificam a inadequação do texto a 

temática e exigências do evento. 

 

Em ambos os casos o autor irá receber um parecer descritivo. 

 

 

 



 

 

Recursos quanto a decisão da avaliação: 

Apenas a categoria Trabalho está sujeita a recursos quanto ao parecer final. 
A análise dos recursos obedece à seguinte sistemática: 

- O interessado terá um prazo para solicitar via justificativa no portal 
pedido de revisão de avaliação 

- O Coordenador de Eixo designará um novo avaliador para avaliar o 
trabalho.  

- O novo avaliador decidirá em conjunto com o comitê científico, e 
encaminhará a decisão ao Coordenador de 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 um “trabalho excedente”, respeitando-se a ordem já definida 
pelo Coordenador de Eixo e Comitê Científico. 

 

Normas para a apresentação dos trabalhos no evento  

Comunicação Oral - Trabalho Completo  

- Tempo de apresentação: 15 minutos  
- Tempo de discussão: 5 minutos  
- Não será cobrado um modelo padrão de slide.  

Os arquivos devem ser trazidos para o evento salvos no pen drive em 
formato compatível com Microsoft Ofice (Power Point, Word  97-2003).  

 

 



 

 

Pôster  

- Tamanho padrão: 0,90m x 1,20m  
- Não será exigido um layout padrão, mas o pôster deverá conter o nome da 
Instituição e o financiamento, se for o caso.  
- O pôster deverá ser trazido em formato de banner para que possa ser 
pendurado, antes de sua apresentação, no local onde será realizada a 
apresentação.  

- A organização do evento estudará formas digitais de apresentação dos 
pôsteres e manterá os autores de trabalho aprovados nesta modalidade 
informado. 

O apresentador deverá estar presente durante todo o periodo de apresentação 
dos posters. 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores Informações: 

www.xanpedsul.faed.udesc.br 

Https://twitter.com/anpedsul2014 
 
Https://www.facebook.com/xanpedsul 

 

http://www.xanpedsul.faed.udesc.br/
https://twitter.com/AnpedSul2014
https://www.facebook.com/xanpedsul

