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Normas gerais para submissão de trabalhos 

(Comunicações Orais e Pôsteres) 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

Essa modalidade de trabalho é destinada à apresentação de resultados – 

parciais ou finais – de pesquisas desenvolvidas no âmbito dos PPG-Educação 

da região Centro-Oeste.  

1. O texto deverá ter a forma de Resumo Expandido e conter: Introdução 

do problema, desenvolvimento, conclusões e referências, observando-se as 

normas da ABNT, seguido da indicação de até 05 (cinco) palavras-chave. 

2. Nessa modalidade serão aceitos como relatos de pesquisas com 

conclusão parciais ou finais, que evidenciem elaboração teórica e rigor 

conceitual na análise. Propostas que evidenciem se constituir em relatos de 

pesquisa em fase inicial, ou relatos de experiência ou que não demonstrem 

elaboração teórica e rigor conceitual, serão rejeitadas. 

3. O Resumo Expandido deve ter de 8.000 a 12.000 caracteres, 

considerados os espaços, incluindo o título, notas de fim, referências, quadros 

ou tabelas. 

4. O trabalho deve ser submetido conforme as normas previstas no 

Sistema de Submissão e Avaliação de Trabalhos da ANPED. 

 

 

PÔSTERES 

Essa modalidade de trabalho é destinada, principalmente, à socialização de 

pesquisas de iniciação científica ou de projetos de pesquisa em fase inicial de 

seu desenvolvimento, tanto em nível de Mestrado quanto de Doutorado. 

Poderão ser aceitos, também, trabalhos que já se encontram em fase 

adiantada de pesquisa ou até mesmo pesquisas concluídas.  

1. O texto deverá ter a forma de Resumo Expandido e conter: Introdução 

do problema, desenvolvimento, conclusões (quando for o caso) e referências, 

observando-se as normas da ABNT, seguido da indicação de até 5 palavras 

chave. 

2. Nessa modalidade serão aceitos como relatos de pesquisa em 

andamento, que evidenciem elaboração teórica e rigor conceitual na 



  

Apoio:  

análise, inclusive projetos de pesquisa em fase inicial de 

desenvolvimento e trabalhos de iniciação científica. 

3. O Resumo Expandido deve ter de 4.000 a 6.000 caracteres, 

considerados os espaços, incluindo o título, notas de fim, referências, quadros 

ou tabelas. 

4. NÃO será é admitido recurso para os trabalhos submetidos na 

modalidade de pôster que vierem a ser recusados. 

 

ATENÇÃO! 

1. Para a submissão de trabalhos: 

 autor/a e co-autores/as, quando houver, deverão estar inscritos/as no 

evento; 

 a anuidade da ANPEd de 2020, do autor/a e dos/as co-autores/as, 

quando houver, deverão estar quitadas. 

 
2. O pagamento da anuidade da ANPEd deverá ser realizado com, no 

mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência ao prazo final de 

submissão de trabalhos, com o objetivo de garantir o processamento da 

operação bancária. Cuidado para não agendar a data de pagamento 

após dois dias de antecedência, pois o pagamento precisa estar quitado 

para submissão do trabalho. 

3. Os resumos expandidos enviados não poderão ser substituídos e/ou 

alterados após a sua submissão. 

4. Os/as autores/as dos resumos expandidos aprovados cedem à ANPEd a 

propriedade literária e todos os direitos autorais do referido trabalho, em 

todas as edições em português e em línguas estrangeiras. 

5. O registro correto das informações é de inteira responsabilidade dos/as 

autores/as e coautores/as.  

6. Os dados informados no cadastro e no formulário de inscrição serão 

utilizados para todos os processos futuros referentes ao inscrito, autor/a 

e/ou ao trabalho. 

7. É obrigatória a presença do/a autor/a ou de um dos/as co-autores/as 

para a apresentação do trabalho e sua certificação. 

 

 


