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Normas para submissão de trabalhos
O Encontro Equidade na Pós-Graduação: Experiências e Possibilidades
contará com espaço para apresentação de comunicações orais com submissão de
resumos expandidos, contendo resultados de trabalhos desenvolvidos ou relatos
de experiência. Todos os resumos expandidos serão analisados por uma
Comissão Científica, que deverá avaliar os mesmos como Aceito ou Recusado,
utilizando como base os seguintes critérios:
a) Relevância acadêmica, científica e social
b) Clareza e coerência textual
c) Adequação as normas da ABNT
A avaliação será feita por 2 (dois) membros da Comissão Organizadora e, em
caso de divergência de resultados, o trabalho contará com a avaliação de um
terceiro membro.
O tema do GT é Equidade no Acesso à Pós-Graduação.
A formatação dos resumos expandidos deverá seguir as normas da ABNT, de
acordo com os itens abaixo:
1) Cada trabalho deverá ter o máximo de 3 autores.
2) Texto em formato A4; máximo de 5 (cinco) e mínimo de 3 (três) laudas; fonte
Times New Roman 12; espaço 1,5; alinhamento à esquerda; Margens: esquerda
e superior = 3 cm; direita e inferior = 2 cm; digitado em programa Microsoft
Word;
3) Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente via Internet para o
endereço ana.silva@ufrb.edu.br com a seguinte nomenclatura: título do trabalho
+ Apresentação GT;
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4) O artigo deve conter na primeira página: Título centralizado com palavras em
maiúsculas e negrito. Nome do(s) autor(es) alinhado à esquerda e email abaixo
do nome. Resumo com 200 a 300 palavras. Incluir até três palavras-chave, com
alinhamento à esquerda;
5) Notas: devem ser reduzidas ao mínimo necessário e apresentadas no rodapé
da página, numeradas sequencialmente;
6) Referências: As referências bibliográficas completas deverão ser apresentadas
em ordem alfabética no final do texto, de acordo com as normas da ABNT;
7) A forma de apresentação será em formato de slides, ou equivalente.
8) Os trabalhos devem ser enviados até 27/09/2015. Esse prazo não será
prorrogado.
9) A divulgação dos trabalhos aprovados, o local e o horário da apresentação
ocorrerão no dia 30/09/2015.

APRESENTAÇÃO ORAL

As apresentações orais ocorrerão no Hansen, com divulgação da sala e horário da
apresentação no ato da divulgação dos resultados. Cada apresentação terá duração de
15 minutos e mais 5 minutos reservados para debates. Será disponibilizado material
audiovisual para as apresentações.

