
 

[1] 
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA AUTORAS E AUTORES DE TRABALHOS 

 
1. Envio dos trabalhos: conforme Edital de Resumos, os(as) autores(as) dos trabalhos 

selecionados para Apresentação Oral deverão enviar aos(às) Coordenadores(as) do 
GT, até 14 de julho de 2019, um texto de apresentação, de 4 a 5 páginas, com o 
conteúdo básico de sua comunicação. É facultado submeter, em lugar do texto de 
apresentação, uma versão semi-completa de artigo científico derivado da mesma 
pesquisa. A apresentação no GT ficará condicionada ao envio no prazo deste 
documento. Esses trabalhos não serão publicados pelo IX EPED, mas servirão para 
subsidiar o debate; 
 

2. Formatação dos trabalhos: Espaçamento entre linhas de 1.5; Fonte 12, Times New 
Roman ou Arial; Margens: superior = 3.3 / inferior = 2.5 / laterais = 2.9; 

 
3. Tempo de Apresentação Oral: recomenda-se que a Apresentação Oral de cada 

autor(a) não ultrapasse 15 minutos. Dessa forma, garante-se tempo razoável para o 
debate de todos os trabalhos apresentados; 

 
4. Recursos audiovisuais: todas as salas que abrigarão os GTs dispõem de datashow e 

computadores para projeção de imagens. Recomenda-se, porém, que os(as) 
autores(as) que queiram fazer uso desses recursos levem cópia da sua apresentação 
em dispositivo USB (pendrive); 
 

5. Apresentação de Pôsteres: as apresentações de trabalhos aprovados na modalidade 
Pôster integram a programação do GT. Por essa razão, conforme Edital de Resumos, 
os(as) autores(as) de Apresentação de Pôster também deverão enviar aos(às) 
Coordenadores(as) do GT uma versão final do Pôster (em .pdf) até o dia 14 de julho 
de 2019. O Pôster deve incluir: Título da pesquisa; Autor(a); Instituição; Introdução, 
objetivo e resultados. A impressão do Pôster é de responsabilidade exclusiva do(a) 
autor(a), devendo ser feita previamente ao evento. Os(as) autores(as) designados 
para Apresentação de Pôster deverão estar disponíveis para apresentar e debater o 
seu trabalho em local a ser oportunamente divulgado e no horário indicado para a 
Sessão de Apresentação de Pôster na programação do IX EPED. 

 
 
 



 

[2] 
 

 
 

6. Participação no GT: recomenda-se fortemente a participação em todas as Sessões 
do GT que abriga o seu trabalho, não apenas naquela em que você apresentará. Não 
se trata de cumprir mera etiqueta acadêmica (assistir às apresentações de que 
assistiu à sua), mas, principalmente, de aproveitar-se a oportunidade que os GTs 
oferecem para a constituição de espaços consistentes e perenes de debate em áreas 
específicas.  

 
7. Certificados de apresentação: serão certificados(as) pela Comissão Organizadora do 

IX EPED, ao final do Encontro, os(as) autores(as) de trabalho devidamente inscritos e 
credenciados no evento. Haverá lista de presença nas sessões de apresentação para 
embasar a certificação. 

 

8. Não poderá participar do IX EPED? alguns meses se passaram desde que o seu 
resumo foi submetido e a conjuntura não é das melhores para se obter 
financiamento. Por isso, infelizmente, é possível que vários(as) autores(as) tenham 
dificuldade para, de fato, participarem do IX EPED. Ao mesmo tempo, porém, 
tivemos uma demanda de resumos muito superior à capacidade de absorção do 
EPED. Assim, um número considerável de autores(as) ficou de fora do Encontro. Por 
essa razão, solicitamos encarecidamente aos(às) autores(as) selecionados que 
informem aos(às) Coordnadores(as) de GT, com a maior antecedência possível, se 
não puderem estar presentes no Encontro. Dessa forma, será facultado aos(às) 
Coordenadores do GT substituir esses(as) trabalhos por outros que tenham sido 
rejeitados na seleção. 

 
 

LEMBRE-SE: os e-mails das Coordenadoras e Coordenadores do seu GT estão 
disponíveis no site do IX EPED:  
 
https://eped2019.files.wordpress.com/2019/06/lista_gts_e_contatos.pdf 

 


