
 
 

29ª  Reunião Nacional da ANPEd  
Condições de submissão de textos 
Para enviar textos/propostas nas categorias: Trabalho, Pôster ou Proposta de Minicurso, faz-se 
necessário: 

- Ser associado à ANPEd e estar quite com a anuidade 2006 (o pagamento deve ser efetuado até dois 
dias úteis antes do envio do texto). Essa condição se aplica ao autor e, caso existam, aos co-autores. 
Verifique, no item “Valores 2006”, os procedimentos para pagamento e confirmação da anuidade 2006. 

- Não ser Coordenador de GT ou GE, membro do Comitê Científico ou membro da Diretoria da ANPEd 
(quer como autor, quer como co-autor). Pareceristas ad hoc poderão encaminhar textos, desde que 
informem antecipadamente ao Coordenador. 

- Submeter um único texto/proposta, em qualquer condição de autoria (autor ou co-autor), categoria 
(Trabalho, Pôster ou Minicurso) e Grupo de Trabalho ou Estudo (GT ou GE). Envios múltiplos, mesmo 
para categorias diferentes, não serão permitidos pelo sistema. 

- O envio deverá ser feito exclusivamente pelo Portal ANPEd, através do SISTEMA ELETRÔNICO, 
seguindo exatamente todas as suas etapas, sendo desconsideradas as submissões que se fizerem por 
qualquer outra forma. 

- O texto/proposta deve ser composto por dois arquivos (texto na íntegra e resumo), dentro dos padrões 
orientados pela ANPEd. 

- O texto deve ser inédito no Brasil até a sua apresentação na 29ª Reunião Anual. 

Atenção: A identificação é permitida apenas em cabeçalho e em nota de rodapé inicial, logo após o título 
(veja no item "Formatação/Digitação"). O texto não pode conter em seu decorrer qualquer tipo de 
identificação, ou seja, qualquer referência explícita da autoria no corpo ou em rodapé e/ou nome de 
Projeto/Pesquisa, Grupo de Pesquisa, etc. Caso ocorra a identificação em forma ou local diferente do 
autorizado, o trabalho será excluído pela Comissão Avaliadora por quebra de anonimato. Considera-se 
quebra de anonimato: 

- autocitação explícita do autor no corpo do texto ou nas referências do trabalho. 
- marcas de revisão presentes no texto, oriundas de ferramentas de informática, que permitam a 
identificação da autoria. 

- O material aceito para apresentação e/ou publicação será utilizado em sua versão original, ou seja, os 
arquivos enviados não são passíveis de substituição e/ou modificações posteriores. 

Obs.: alguns GTs não aceitarão propostas de minicursos; outros optaram pela demanda induzida quanto à 
Temática. Verificar condições no Portal ANPEd. 

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

IMPORTANTE: todos os textos aprovados para apresentação e/ou publicação (trabalho excedente), serão 
automaticamente publicados no portal da ANPEd e nos anais do evento (em meio eletrônico e impresso). 

 



  

Trabalhos 
O texto, na íntegra, deverá ter entre 25.000 e 40.000 caracteres (clique aqui para orientações sobre como 
contar os caracteres de seu texto) com espaço, incluídas as notas de rodapé (única forma permitida), as 
referências e os quadros ou tabelas porventura existentes. Textos que não atendam tais especificações 
serão automaticamente excluídos, não havendo, sob qualquer hipótese, a possibilidade de recurso ou 
reconsideração. 

Formato e condições do Texto 

Entende-se por Trabalho, ensaios (distintos de revisão de literatura), estudos e resultados de pesquisa 
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 tese ou 
dissertação, revisão bibliográfica ou relato de experiência. 

O texto deverá ter forma de artigo, com problemática anunciada e desenvolvida, conclusões e referências. 

O julgamento obedecerá aos seguintes critérios: 

- Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa. 
- Riqueza conceitual na colocação dos problemas. 
- Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação. 
- Interlocução com a produção da área. 
- Originalidade na contribuição para a área. 
- A avaliação dos trabalhos terá caráter classificatório. 

No processo final de avaliação, dos trabalhos, aqueles que ultrapassarem o limite previsto para 
apresentação no GT, serão considerados excedentes, mesmo que aprovados no mérito. A estes trabalhos 
será garantida a publicação integral no CD-ROM do Evento e no Portal ANPEd, bem como a publicação 
do resumo nos Anais. 

Em caso de recurso quanto à não-aceitação de trabalho, caso ele seja reconsiderado, obedecerá a 
seqüência da classificação já existente. 

IMPORTANTE: todos os textos aprovados para apresentação e/ou publicação (trabalho excedente), serão 
automaticamente publicados no portal da ANPEd e nos anais do evento (em meio eletrônico e impresso). 

 

  

Pôsteres 
O texto, na íntegra, deverá ter entre 10.000 e 12.000 caracteres (clique aqui para orientações sobre como 
contar os caracteres de seu texto) com espaço, incluídas as notas, as referências e os quadros ou tabelas 
porventura existentes. O esquema do pôster deverá ser apresentado em folha tamanho A4, prevendo a 
proporção do formato final, que compreenderá o espaço de 1,00 x 1,20 m. Textos que não atendam tais 
especificações serão automaticamente excluídos, não havendo, sob qualquer hipótese, a possibilidade de 
recurso ou reconsideração para este caso. 

IMPORTANTE: todos os textos aprovados para apresentação e/ou publicação (trabalho excedente), serão 
automaticamente publicados no portal da ANPEd e nos anais do evento (em meio eletrônico e impresso). 

 

  



Minicursos  
O texto da proposta deverá ter entre 1500 e 3000 caracteres (clique aqui para orientações sobre como 
contar os caracteres de seu texto) com espaço, incluídas as notas de rodapé e referências. A proposta 
deverá discriminar: 
- Título; 
- Ementa; 
- Bibliografia básica a ser utilizada; 
- A proposta deverá ser acompanhada de Curriculum vitae do autor principal (coordenador do minicurso). 

Clique aqui para saber os GTs que não estão aceitando inscrições de minicursos, bem como os GTs que 
estão trabalhando com demanda induzida. 

IMPORTANTE: todos os textos aprovados para apresentação e/ou publicação (trabalho excedente), serão 
automaticamente publicados no portal da ANPEd e nos anais do evento (em meio eletrônico e impresso).  

 

  

Resumo dos Trabalhos e Pôsteres  
O Resumo deverá ter no máximo 1.300 caracteres (clique aqui para orientações sobre como contar os 
caracteres de seu texto) com espaço, sem notas de rodapé e sem referências bibliográficas, com título em 
negrito e centralizado, nome do autor e co-autores (quando for o caso) à direita, seguido da sigla da 
Instituição e agência financiadora (se houver). Devem ser indicadas, ainda, três (3) palavras-chave. 

 

  

Formatação/digitação 
- Programa Word for Windows 
- Papel tamanho A4 
- Margem superior e inferior com 2,5 cm 
- Margem esquerda e direita com 3,0 cm 
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 
- Espaçamento entre linhas: 1,5 
- Alinhamento: justificado 
- Páginas numeradas a partir da segunda, no alto, à direita 
- Título em maiúscula, negrito, com alinhamento centralizado 
- Nome do Autor e co-autores (quando for o caso), outras explicitações de identidade e/ou pertencimento 
(grupo de pesquisa, programa de pós-graduação, fonte de financiamento, etc), poderão ser referidas 
apenas em cabeçalho (obrigatório) e logo após o título do trabalho como nota de rodapé inicial 
(opcional), que deverá ser seguido da sigla da Instituição, e-mail do autor e co-autores (caso existam) e 
agência financiadora (se houver). Exemplo de cabeçalho: 

TÍTULO DO TRABALHO 
TAL, Fulano de. – UNINADA – fulanodetal@meuemail.com.br  
GT: Nenhum / n.00 
Agência Financiadora: ABCD  

- Referências: ao final do texto, contendo exclusivamente as obras citadas, seguindo as normas da ABNT 
em vigor. 
- Notas em rodapé. 
- Todos os arquivos devem ser salvos no formato Rich Text (.rtf) 

Obs: trabalhos que contenham imagens devem ser salvos no formato Documento do Word (.doc), que 



reduz o tamanho final do arquivo, facilitando o upload. 

Clique aqui para orientações sobre como contar os caracteres totais de seu texto e salvá-lo em Rich Text 
(.rtf). 

 

  

Sistemática de avaliação (aprovada pelo Comitê Científico) 
Trabalhos 

1. Todos os textos que se enquadrarem nas condições mencionadas para a categoria Trabalho serão 
encaminhados ao Comitê Científico, após retirar-se a identificação do cabeçalho.  

2. O Trabalho será avaliado por um parecerista ad hoc, obedecendo-se à distribuição realizada pelo 
coordenador de GT. 

3. Concomitantemente, o trabalho será avaliado por um membro da sub-área do Comitê Científico a que 
pertence o GT, não pertencente ao GT para o qual o trabalho foi encaminhado.  

4. O Comitê Científico, considerando os pareceres individuais emitidos na primeira etapa (pelo parecerista 
ad hoc e por um membro do Comitê Científico da sub-área) discutirá os trabalhos no âmbito da subárea 
para, em conjunto, emitir Parecer Final.  

Pôsteres e Minicursos 

1. O Pôster ou Minicurso será avaliado por, no mínimo, um parecerista ad hoc e pelo Coordenador do 
GT/GE.  

2. Caso o GT não esteja aceitando propostas de minicurso para a 29ª R.A., o envio será desconsiderado. 
Verifique esta informação no Portal ANPEd antes de enviar de proposta de minicurso. 

3. Com base nos dois pareceres emitidos e na totalidade de propostas de pôsteres ou minicursos 
submetidas à avaliação, o coordenador emite o parecer final. 

IMPORTANTE: todos os textos aprovados para apresentação e/ou publicação (trabalho excedente), serão 
automaticamente publicados no portal da ANPEd e nos anais do evento (em meio eletrônico e impresso). 

 
  

Valores e calendário de vencimento para 2006 
Anuidade 2006 
Valor: R$180,00.  
Até 15/02/2006, a anuidade será no valor de R$ 150,00, extensivo a todos os associados. 

Obs: Para efeito de submissão de textos à 29ª Reunião Anual da ANPEd, será considerado sócio quite 
(condição obrigatória) o pesquisador que efetuar o pagamento até dois dias úteis antes do envio do 
texto. 

Datas e valores para pagamento de Inscrição na 29ª Reunião 
Anual 

condição Até 30/04/06 De 01 a 
31/05/06 

De 01/06/06 
a 31/07/06 

De 01/08/06 
a 22/09/06 



sócio quite 
(valor com 
desconto) 

R$120,00 R$130,00 R$145,00 R$155,00 

estudante 
(não sócio - 
valor com 
desconto) 

R$145,00 R$160,00 R$165,00 R$175,00 

não-sócio 
(outros 

participantes- 
valor 

integral) 

R$285,00 R$325,00 R$335,00 R$345,00 

- O pagamento deverá ser feito por boleto bancário, gerado exclusivamente pelo sistema do Portal 
ANPEd, pagável em qualquer banco. A impressão do boleto não deve ser feita no modo rascunho para 
não comprometer a leitura do código de barras. 

- O valor referente à anuidade e/ou à inscrição na 29ª Reunião Anual não será devolvido. 

- A inscrição na 29ª Reunião Anual não é exigência para submissão de textos (Trabalho, Pôster ou 
Minicurso), passando a ser exigida como condição de apresentação e/ou publicação, após aceitação dos 
textos. 

- Os pré-inscritos terão garantia de recebimento do material da 29ª Reunião Anual. 

Observações  
- Reiteramos que a condição de associado à ANPEd é indispensável para inscrição e análise de trabalho, 
pôster ou minicurso. 
- Os autores de trabalhos, pôsteres ou minicursos a serem apresentados, deverão se inscrever na 29ª 
Reunião Anual até o dia 10/08/2006, sob pena dos mesmos não poderem ser apresentados e/ou 
publicados.  
- O dia 22/09 é a data limite para a inscrição antecipada na 29ª Reunião Anual daqueles/as que não forem 
apresentar trabalhos ou pôsteres. 

 

  

Agenda da 29ª Reunião Anual 

14/02 a 24/03 
Período para envio de texto/proposta (trabalho, pôster ou 

minicurso) para submissão à 29ª Reunião Anual. 
(exclusivamente pelo portal ANPEd) 

17/05 
ANPEd disponibiliza através do portal resultados da 

verificação dos textos quanto ao formato. 
(textos encaminhados para avaliação ou recusados na forma) 

18/05 a 19/07 Período para avaliação dos textos 

21/07 ANPEd disponibiliza resultados da avaliação. 
(via cadastro pessoal no portal ANPEd) 

21 a 28/07 Autores encaminham pedidos de recursos (via cadastro 
pessoal no portal ANPEd), caso necessário. 

Autores de textos aprovados enviam confirmação da 
apresentação e/ou autorização de publicação. 

(conforme orientações disponibilizadas no portal da ANPEd). Até 10/08 

Data limite para inscrição na 29ª Reunião Anual (mediante a 



quitação de pagamento), para autores e co-autores que 
tiveram seus textos aprovados para apresentação e/ou 

publicação. 
07/08 ANPEd disponibiliza no portal resultados dos recursos. 

Até 17/08 ANPEd disponibiliza a programação completa da 29ª Reunião 
Anual. 

De 15/10 a 
18/10 29ª Reunião Anual da ANPEd 

IMPORTANTE: todos os textos aprovados para apresentação e/ou publicação (trabalho excedente), serão 
automaticamente publicados no portal da ANPEd e nos anais do evento (em meio eletrônico e impresso). 

 
 


