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ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

NORMAS PARA SUBMISSÃO DAS COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS
Os
trabalhos
serão
submetidos
www.encuentroiberoamericano.com.

apenas

pelo

site

do

evento

As comunicações podem ser em português ou em espanhol e, serão avaliadas pelo
Comitê Científico do evento.
1. A pessoa inscrita no evento só poderá submeter uma comunicação científica
(resumo expandido), admitindo-se apenas dois co-autores por trabalho e, no
momento da submissão, todos devem estar escritos e com o pagamento
realizado.
2. Não será possível corrigir ou modificar as comunicações depois de serem
aceitas pela Organização do Encontro.
3. As comunicações devem ser submetidas no formato de Resumo Expandido
contendo de 5 000 a 9 000 caracteres com espaço, sem contar o resumo.
4. As comunicações devem ser apresentadas com título em espanhol e em
português, escrito com letras maiúsculas, negrito e centralizado. Na versão final
será, seguido do nome dos autores, filiação institucional e seus respectivos emails, alinhado a esquerda.
5. O resumo deve ter no máximo 250 palavras, sendo apresentado em inglês e
em espanhol.
6. Para a submissão a comunicação científica deverá estar em arquivo pdf e sem
a identificação dos autores. Com a seguinte formatação: papel A4 (29,7 cm x
21 cm), margens de 03cm, Times New Roman tamanho 12, espacio 1,5 e
alinhamento justificado.
7. As páginas devem estar numeradas na margem inferior direita.
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Resultados da avaliação do Comitê Científico e a publicação das
comunicações
1. A avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico é conclusivo e, como tal, não
estará sujeito a revisão.
2. Os trabalhos serão avaliados por dois pareceristas, seguindo a regra de duplo
cego. Em caso de receber um aceite e um rejeitado será enviado para um
terceiro avaliador.
3. O resultado da avaliação feita pela Comissão Científica será publicado no Site
do Encontro.
4. Os trabalhos serão avaliados durante a apresentação e, em cada eixo, os dois
melhores avaliados serão convidados a completar o texto para ser submetido
a uma revista científica da área de Educação.

Critérios de avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico
•
•

Escrita e uso da linguagem do texto conforme as normas da APA
Itens da avaliação a serem observados na comunicação científica em forma de
resumo expandido:
a) Clareza na apresentação da proposta
b) Clareza na formulação da questão de pesquisa ou objetivo
c) Fundamentação teórica compatível e adequada ao estudo
d) Metodologia e procedimentos compatíveis e adequados ao estudo
e) Clareza e coerência na análise dos dados
f) Clareza e coerência na discussão e crítica dos resultados apresentados
g) Qualidade da escrita, organização, clareza e estilo
h) O texto está formatado conforme as normas do evento (referências
bibliográficas, tabelas e figuras, palavras-chave, template, ...).

• Todas as comunicações a serem apresentadas são de inteira responsabilidade dos
autores e coautores, e serão pré-autorizadas para a publicação seguindo as regras
apresentadas pelo Encontro. Os resultados refletirão as opiniões dos autores e não
da Organização do Encontro.
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