
 
 

 
 

SESSÃO DE PÔSTERES ELETRÔNICOS 

 

Período de envio da proposta 

A submissão de trabalhos técnicos/científicos para a sessão de e-pôster 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 – Campus São Paulo, 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. 

 

Os trabalhos devem ser enviados em Português após revisão gramatical e ortográfica. 

A normalização e formatação devem ser elaboradas segundo normas da ABNT. 

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 dos e-pôsteres: 8 de novembro de 2019.  

 

Não é necessária a impressão do trabalho, pois será exibido em telas digitais. 

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

ser dirimidas via email. 

  



 
 

 
 

Guia para elaboração do e-pôster 

Após aprovado, o e-pôster deverá ser autoexplicativo e deverão ser produzidos no 

formato PowerPoint (extensões .ppt ou pptx) em uma única página de acordo com a 

sugestão de template.  

Dicas:  

 Utilize letras visíveis em tamanho e cores. Não use fontes que não sejam as 

padronizadas (Arial ou Times New Roman) e evite cores de fundo que tornem a 

leitura difícil – considere o uso de texto luz sobre um fundo escuro, vice-versa. 

 Incorpore efeitos visuais (como transições de imagens), levando em conta que 

eles são executados automaticamente, sem a necessidade de intervenção do 

leitor. 

 Estruture contemplando os seguintes itens (quando aplicáveis): título (em 

destaque), nome completo do(s) autor(es), instituições envolvidas, cidade e 

estado; Resumo, Palavras-chave, Corpo do Texto (Introdução, Objetivos, 

Métodos, Resultados, Conclusão e Referências), salvo Relato de caso, que 

poderá constar de Introdução, Relato de caso, Considerações Finais e 

Referências. Estas marcas devem estar legíveis e destacadas. É permitido 

agrupar os itens Introdução e Objetivos OU Resultados e Conclusão, somente.  

 O título do e-pôster deve ser idêntico ao do resumo enviado previamente para 

avaliação. Abaixo do título, em letra menor, deverá conter o nome dos autores 

e suas respectivas instituições. Quando houver mais de um autor, separá-los 

por ponto e vírgula.  

 Trabalhos apoiados integral ou parcialmente por instituições, inclusive de 

fomento à pesquisa, devem ter citadas a fonte de apoio. 

 O tamanho máximo do arquivo não poderá ultrapassar 5MB. 

Os pôsteres serão expostos digitalmente durante todo o evento.  

O e-pôster deverá ser enviado exclusivamente no formato PDF. 

Todos os autores de cada trabalho receberão certificados eletrônicos pela 

participação.  

 


