
 
 

 
 

 

SESSÃO DE VIDEOCOMUNICAÇÃO 

 

Período de envio da proposta 

A submissão de trabalhos técnicos/científicos para a sessão de videocomunicação do 

III ENEDIF – Encontro Nacional dos Editores da Rede Federal  poderá ser feita até 25 de 

outubro de 2019. O evento, cujo tema principal é “Política editorial: desafios e 

possibilidades para a gestão”, ocorrerá no IFSP, de 12 a 14 de novembro de 2019. 

 

Formato e natureza da submissão 

Os trabalhos devem ser inéditos e compostos por: 

- Título em português; 

- Autor(es) (máx. 5); 

- Resumo (com até 500 palavras, espaçamento simples, Arial 12); 

- Palavras-chave em português (mínimo de 2 e máximo de 5); 

 

Os trabalhos devem contemplar ao menos uma das temáticas propostas: 

- Public Knowledge Project: OJS e OCS; 

- Submissão de originais: periódicos, livros, EaD, fluxo editorial; 

- Open Access;  

- Autenticação: Plágio e antiplágio; 

- Direitos autorais; 

- Validação: avaliação por pareceristas; 

- Editoração: revisão, programação visual; 

- Identificadores: DOI, ORCID, ISBN, ISSN; 

- Publicação: processo gráfico, processo digital; 

- Distribuição, divulgação, lançamento, repositório e preservação. 

 
  



 
 

 
 

 

Os trabalhos podem ser de natureza: 

- Experimental: estudo sistemático de causa e efeito para testar, confirmar ou refutar 

uma hipótese ou para descobrir um princípio desconhecido de reação ou interação; 

- Histórica: relato de experiência, estudo de um período, revista científica, etc., com 

objetivo de criar um registro do que já aconteceu e servir como um guia para a 

compreensão de acontecimentos futuros; 

- Descritiva: estudos de condições, situações ou relações para descobrir ou analisar 

normas, metas, padrões e métodos; 

- Documental: estudo de informação científica para determinar a natureza do seu 

conteúdo, sua localização ou sua utilidade entre estudiosos, com objetivo de prover 

aqueles que necessitam dessa informação; 

- Estudo de caso: focalizando um “ambiente” específico (uma determinada instituição, 

periódico, etc.) no qual determinado recurso (tecnológico, gerencial, etc..) foi aplicado 

na tentativa de solucionar um desafio em particular, apresentando estratégias que 

levaram a soluções ou à exploração de novos aspectos e os resultados obtidos; 

- Trabalho conceitual: apresentação de novos conceitos em editoração científica, 

descrição de um problema ou desafio, oferecendo sugestões para solução. 

 

A submissão dos trabalhos deve ser feita pelo e-mail enedif2019@gmail.com e 

indicando a temática abordada. 

O resultado será apresentado no site do evento até o dia 1º de novembro de 2019. 

 

Prazo para envio das apresentações: 8 de novembro de 2019.  

 

Não é obrigatória a presença do(s) autor(es) no evento, porquanto as dúvidas podem 

ser dirimidas via email. 
  



 
 

 
 

 

Guia para elaboração da comunicação oral em vídeo (videocomunicação) 

A videocomunicação é uma modalidade para apresentação do trabalho e deve ser 

gravada no formato MP4, com uma duração máxima de até 15 minutos. O arquivo a 

ser enviado deve estar compactado no formato ZIP e de acordo com o trabalho 

aprovado pelo evento.  

 

Dicas para elaboração da videocomunicação: 

a) Elabore um roteiro prévio da sua apresentação e determine o tempo da fala. 

Planeje o que vai falar. Escreva sua fala (exatamente como se estivesse 

conversando com alguém) e, ao final, transforme seu texto em palavras-chave. 

Considere a proposta enviada previamente para avaliação. 

b) Cuide da aparência, pois a imagem do apresentador na metamensagem 

formam um “pacote” de pistas importantes para quem o está assistindo. 

Quando bem executadas, essas pistas – seu visual, suas expressões faciais, sua 

gesticulação e seu tom de voz – podem ajudá-lo a prender a atenção do 

espectador. 

c)  Utilize um fundo neutro, em primeiro plano (da cintura para cima) ou em meio 

primeiro plano (do peito para cima), com boa definição de áudio e luz.  

 

Tais dicas podem instigar o interesse do público pelo conteúdo transmitido em seu 

trabalho. 

 

Os vídeos serão exibidos durante todo o evento.  

Todos os autores de cada trabalho receberão certificados eletrônicos pela 

participação.  

 


