Publicação do e-book
40ª reunião da Anped
Como é de conhecimento de todos/as aqueles/as que submeteram resumos expandidos e
que sinalizaram o interesse em publicar trabalho completo em e-book, temos um prazo
para fazê-lo. Ao final deste documento normativo, estão os prazos para a submissão do
texto completo e na sequência algumas normativas para a sua submissão.
Quem pode submeter texto completo para o e-book?
- Todos/as aqueles/as que tiveram seu resumo expandido aprovado para ser
apresentado na 40ª Reunião (não estão incluídos os trabalhos aprovados como
excedentes e nem pôster).
- Quem no momento da submissão do resumo expandido no portal da Anped, marcou
com um X a opção “desejo publicar texto completo no e-book”.
- Quem tiver com a inscrição efetivada na 40ª Reunião da Anped.
O texto será avaliado novamente? A partir de quais critérios?
- O resumo expandido aprovado para ser apresentado na 40ª Reunião já foi avaliado
quanto ao mérito acadêmico-científico.
- O texto escrito para o e-book será analisado considerando os seguintes critérios: a)
manutenção do tema e da pesquisa apresentada no resumo expandido aprovado para ser
apresentado na 40ª Reunião; b) cuidado com as regras de plágio na citação de autores; c)
clareza argumentativa e conceitual; d) descrição da problemática de pesquisa,
metodologia, principais achados, análises e conclusões; e, e) correção gramatical e
adequação às normas técnicas da Abnt e às criadas para este e-book (fica sob
responsabilidade do/a autor/a do texto a revisão gramatical do mesmo e das normas da
Abnt, antes de enviá-lo para a análise da Anped).
Notas:
a) Uma vez enviado o texto para a Anped o sistema não permitirá correções e reenvio
de arquivos.
b) A comissão e-book tem autonomia, com ciência da diretoria, para após a análise do
texto dos/as autores/as, recusá-lo ou aceitá-lo baseado no atendimento às regras aqui
expressas.
Quais são as regras para a submissão do texto completo para o e-book?
- Word formato A4; margens superior e direita com 2,5 cm e margens inferior e esquerda
com 3,0 cm;
- Título maiúsculo, negrito e centralizado
- Nome do/a autor/a (e co-autor/a, se tiver) à direita, sem negrito, separado depois do
título e do texto 12pt., seguido do nome da instituição que se vincula.
- Fonte Times New Roman, 12.
- Espaçamento entre linhas 1,5.
- Subtítulos alinhados à esquerda, minúsculo e em negrito.
- Demais normas de referência e citação conforme Abnt.

Qual o tamanho do texto para o e-book?
O texto completo, incluindo referências e notas de rodapé, deverá ter, no mínimo, 30 mil
caracteres com espaço e, no máximo, 40 mil caracteres com espaço.
É preciso colocar minicurrículo dos/das autores/as e autorização de publicação e
direitos autorais?
- No momento do envio do texto completo para o e-book, os/as autores/as deverão anexar
3 documentos, são eles: 1) Texto completo conforme normas supracitadas; 2)
minicurrículo do/a autor/a (ou dos/as autores/as se for o caso) constando as seguintes
informações; nome completo; vínculo e instituição de origem (nome completo da
instituição seguido de hífen e sigla); formação acadêmica começando pelo título mais
recente ao mais antigo; explicitação de agência financiadora de pesquisa. Por último email de contato. Caso o texto tenha mais de um/a autor/a os minicurrículos devem estar
reunidos em um único documento, um abaixo do outro; 3) termo de autorização de
publicação e cedência dos direitos autorais à Anped, assinado. Ex: Eu XXXXXX autor/a
do texto intitulado XXXX, declaro que o mesmo é original, que atendeu às normas de
citação e às regras para a publicação de artigo estipuladas pela Anped. Declaro, ainda,
que estou ciente da publicação de meu texto em e-book e cedo à Anped os direitos de
publicação e comercialização do mesmo. Assinatura e data.
Ou
No caso de um texto ter sido escrito por mais de um autor o termo de autorização deve
ser escrito da seguinte forma:
Nós, AAAAA, BBBBB e CCCCC autores/as do texto intitulado XXX , declaramos que
o mesmo é original, que atendeu às normas de citação e às regras para a publicação de
artigo estipuladas pela Anped. Ainda, declaramos que temos ciência da publicação de
nosso texto em e-book e cedo à Anped os direitos de publicação e comercialização do
mesmo. Assinatura de cada auto/a e data.
Quais os formatos dos arquivos a serem enviados?
São três arquivos a serem enviados por trabalho: o texto completo e o minicurrículo
deverão ser enviados em Word. O termo de autorização deve ser enviado em PDF.
Para onde devemos enviar os arquivos solicitados neste documento?
Os arquivos com o texto, o termo de autorização de publicação e cedência dos direitos à
Anped e o minicurrículo dos/as autores/as deverão ser inseridos, exclusivamente, no
sistema
da
Anped.
Acesso
ao
sistema
pelo
endereço
https://sistema.anped.org.br/public/index.php/autenticacao/index/. Ao logar no cadastro
acessar o menu MINHA CONTA/ EVENTOS/ Submeter consultar-trabalho. Clicar no
lápis de edição para acesso a submissão do texto completo para o e-book.

Caso o texto não seja aceito pela comissão e-book é possível solicitar nova
apreciação?
Não serão aceitos recursos e pedidos de revisão de parecer. Tampouco será admitido
reenvio de texto após o mesmo ter sido inserido no sistema

da Anped. O sistema está programado para fechar após o envio dos documentos. Como
já explicitado anteriormente, a comissão não avaliará os textos em termos de mérito.
Tal avaliação já foi feita pelo Comitê Científico da Anped. Porém, será feita a análise
do mesmo, considerando as regras aqui expressas, com destaque para a exigência de que
o texto mantenha como conteúdo central, o trabalho aprovado no resumo expandido. O
atendimento a estas regras é condição para a composição da obra. Caso seu texto seja
recusado você receberá um parecer com a justificativa.
Quais são os prazos para o envio, revisão e publicação dos textos completos para o
e-book?
- Submissão do texto completo para apreciação e avaliação da 07/09/21 a
comissão e-book
06/10/21
- Revisão pelos ad hoc dos GTs e acompanhamento pelo coordenador 07/10/21 a
de GT
31/10/21
- Comunicação aos(as) autores(as) do resultado da apreciação do A partir do dia
texto
01/11/21
- Publicação
Até final de
dezembro de
2021.
Terá prorrogação de prazos para o envio do texto para o e-book?
Considerando os prazos da editora e da finalização da Gestão da Anped em dezembro
de 2021, não será prorrogado o prazo para o envio do trabalho completo.
A editora fará revisão gramatical dos textos?
A revisão gramatical do texto fica sob responsabilidade de seu/sua autor/a. A Anped e a
editora não se responsabilizarão por este trabalho.
Comissão e-book Anped

