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XLIl ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, 

DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO – 

XLII ENEBD 

 

 

 

Tema: O que você está fazendo pelo campo da informação e o que poderia ser feito: 

práticas profissionais, acadêmicas e sociais durante o processo de formação 

Belém, de 21 a 27 de julho de 2019 

 

EDITAL Nº 03/2019 PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: ARTIGOS 

COMPLETOS PARA COMUNICAÇÃO ORAL E RESUMOS EXPANDIDOS PARA 

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

 

1 APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

Após serem eleitos como sede no dia 28 de Julho de 2018 pelos alunos 

presentes durante a plenária final realizada durante a quadragésima primeira edição 

do Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e 

Gestão da Informação (ENEBD), ocorrido na Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), os discentes de biblioteconomia da Universidade Federal do 

Pará (UFPA) em parceria com o Centro Acadêmico da Faculdade de 

Biblioteconomia (CABIB), da mesma instituição, buscam por meio deste documento 

tornar público o edital para submissão de trabalhos ao XLII ENEBD, previsto para 

ser realizado na UFPA entre 21 e 27 de Julho de 2019.  

Realizado todos os anos, preferencialmente no período de férias das 

universidades federais do Brasil a mais de 50 anos, o ENEBD é o maior evento 

estudantil da nossa área. Visando sempre a troca de conhecimento entre os 

discentes da área de todo o país através das palestras, minicursos, debates e 

oficinas ministradas por professores, mestres e doutores renomados em atuação, 

assim como a socialização e aproximação entre os estados participantes do ENEBD  
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 Com o tema também escolhido em plenária do XLI ENEBD 2018, a temática a 

ser trabalhada como diretriz foi “O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO PELO CAMPO DA 

INFORMAÇÃO E O QUE PODERIA SER FEITO: práticas profissionais, 

acadêmicas e sociais durante o processo de formação”. O mesmo irá ser o 

catalisador principal de todas as atividades realizadas no evento, sejam científicas 

ou de cunho cultural. Buscando assim trazer para todos os congressistas que vierem 

ao ENEBD um pouco das perspectivas da UFPA e de seus discentes acerca do 

tema abordado. Universidade essa que está em funcionamento deste de 1963, 

sempre objetivando formar profissionais para atuarem na biblioteca da própria 

universidade e nas demais bibliotecas e centros de documentação no Estado do 

Pará. 

 

2 PÚBLICO ALVO 

Alunos de graduação em Biblioteconomia, Documentação, Ciência da 

Informação e Gestão da Informação. 

3 GRUPOS DE TRABALHOS (GT’S) 

O XLII ENEBD conta com 5 GTs com temáticas variadas, mas todas 

voltadas para o tema central do evento. Os trabalhos a serem submetidos devem 

estar inseridos dentro dos temas dos GTs e de seus módulos para serem aceitos no 

evento.  

QUADRO 1 – GT’S 

GRUPOS DE TRABALHOS MÓDULOS  

 
 

GT1 – Profissionais da 
informação além da 

biblioteca 
 

Reflexões éticas. Atuação política do profissional da 
informação. Movimento estudantil. Movimento 
associativo. Currículo e Formação acadêmica.. 
Memória da profissão. Memória Política. Ciência da 
Informação (curso). Gestão da Informação (curso)  
Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade e 
Multidisciplinaridade na Ciência da Informação. 
Entre outros temas voltados para o GT. 

 
GT2 - Praticas de 

organização no uso da 
informação e tecnologia. 

Organização do Conhecimento. Ontologia. 
Taxonomia. Linked Data e Big Data. Estudos 
Métricos de Informação. Arquitetura da Informação. 
Segurança da Informação. Mineração de dados. 
Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Recuperação e Disseminação da Informação. Entre 
outros temas voltados para o GT. 
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GT3 - O novo perfil das 

unidades de informação e 
o novo jeito de consumir 

informação. 

Organização de Bibliotecas. Gestão de Unidades de 

Informação. Formação e Desenvolvimento de 

Coleções. Os diversos tipos de bibliotecas. Centros 

de Documentação. Bibliotecário 2.0 e 3.0. 

Ambientes digitais de informação. Repositórios 

Digitais. Marketing. Gestão, Análise e Modelagem 

de Processos. Recursos e Serviços Informacionais. 

Empreendedorismo. Competências 

InfoComunicacionais. Acessibilidade. Inovação. 

Entre outros temas voltados para o GT. 

 
 
 
 

GT4 – A Leitura como 
transformação social. 

Projetos de leitura. Leitura na sociedade. Cultura e 

informação. Leitura na sociedade. Informação na 

sociedade. Letramento Informacional. Ética. 

Biblioterapia. Memória social. Educação. Contação 

de histórias. Bibliotecas comunitárias. Diversidade. 

Entre outros temas voltados para o GT. 

 
 
 

GT5 - Diversos. 

Temas não citados nos outros GT’s. Qualquer tema 

que se encaixe no campo da ciência da informação 

e biblioteconomia, que possa contribuir para o 

desenvolvimento cientifico e que esteja de acordo 

com o tema central. 

 

4 REGRAS GERAIS DE SUBMISSÃO  

O XLII ENEBD PARÁ receberá a submissão dos trabalhos em duas 

modalidades:  

 Artigo completo para comunicação oral  

 Resumo expandido para apresentação em pôster 

A modalidade deve ser indicada pelo(s) autor(es) no momento da 

submissão. O período de submissão será do dia 15 de fevereiro ao dia 25 de abril 

(prorrogado para o dia 15 de maio) exatamente às 23 horas 59 minutos e 59 

segundos através do endereço eletrônico (cientifica.enebd.para@gmail.com), 

conforme as seguintes diretrizes. 
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 Os trabalhos submetidos devem ser inéditos; 

 Os trabalhos submetidos deverão ter alguma relação com os GT's 

supracitados. Para o GT5, os trabalhos deverão ser correlatos a grande área 

de Ciência da Informação; 

 Para cada inscrito será permitido à submissão de até três trabalhos, 

independentemente da posição na autoria/responsabilidade pela pesquisa, 

sejam eles artigos completo ou resumos expandidos (pôster); 

 Artigos completos e resumos deverão ter, no máximo, três autores e poderão 

ser apresentados por, no máximo, 2 autores; 

 Os trabalhos com informações incompletas serão automaticamente 

eliminados; 

 Todos os trabalhos deverão contar com autoria principal de pelo menos um 
estudante de graduação em Biblioteconomia, Documentação, Ciência da 
Informação ou Gestão da Informação. Estudantes dos demais cursos ou 
profissionais poderão submeter apenas enquanto co-autores. 

 

 Os trabalhos deverão ser enviados no formato PDF; 

 Só serão aceitos artigos completos em português com no mínimo 8 e no 

máximo 15 laudas em folha A4, posição vertical.  

 Só serão aceitos resumos expandidos em português com no mínimo 3 e no 

máximo 6 laudas em folha A4, posição vertical.  

 Os arquivos em PDF não poderão conter o nome dos autores e nenhuma 

outra forma de identificação no corpo do trabalho – os nomes dos autores 

poderão figurar apenas quando estes forem citados, porém não poderão 

ser identificados como sendo os autores do referido artigo; 

Não será permitido aos discentes da UFPA que fizerem parte de qualquer 

Comissão Organizadora do XLII ENEBD, independente da Comissão e cargo, 

submeterem trabalhos. Discentes da UFPA não participantes da organização do 

evento poderão submeter normalmente; 

Após a submissão do trabalho, não será admitida a substituição, correção, alteração 

do conteúdo ou de qualquer natureza. Exceto as sugestões e alterações indicadas 

por avaliadores após o parecer. Os artigos submetidos passarão por análise. 
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A apresentação do trabalho e sua posterior validação para a devida publicação só 

ocorrerá mediante a inscrição de pelo menos um dos autores no XLII ENEBD PARÁ 

e presença no evento. 

5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Os trabalhos escritos deverão seguir obrigatoriamente os modelos de “Artigo 

completo” e “Resumo expandido”, disponibilizados pela Comissão Científica no site 

do evento (https://www.enebd.com.br/grupos-de-trabalho). Não serão aceitos 

trabalhos fora dos modelos e diretrizes determinados pela Comissão Científica. 

As comunicações orais com recurso Power Point para apresentação visual 

dos artigos completos e o pôster para a apresentação dos resumos deverão seguir 

obrigatoriamente os modelos disponibilizados pela Comissão Científica no site do 

evento (https://www.enebd.com.br/grupos-de-trabalho). Não serão aceitos trabalhos 

fora dos modelos e diretrizes determinados pela Comissão Científica. 

6 DIRETRIZES DE ENVIO DOS TRABALHOS PELO EMAIL.  

Ao enviar o trabalho para o e-mail, esse deve seguir os critérios a seguir. 

Garantindo a eliminação do trabalho se o mesmo não estiver seguindo-os em 

conformidade.  

O trabalho deve ser enviado para o e-mail 

(cientifica.enebd.para@gmail.com). 

O assunto do e-mail deve estar escrito como “SUBMISSÃO DE TRABALHO: 

IDENTIFICAÇÃO DO GT – MODALIDADE O QUAL FAZ PARTE (ARTIGO PARA 

COMUNICAÇÃO ORAL OU RESUMO EXPANDIDO PARA APRESENTAÇAÕ EM 

POSTER)” 

No corpo do e-mail deve estar presente. 

 A escolha do GT, de acordo com o Quadro I. 

 O título e subtítulo do trabalho. 

 O nome completo dos autores e co-autores. 

E por fim o trabalho deve ser anexado no e-mail para o envio.  

mailto:cientifica.enebd.para@gmail.com


 

 

6 

Logo abaixo haverá um imagem ilustrando como os trabalhos devem ser 

enviados.  

IMAGEM 1 – ENVIO POR E-MAIL 

 

7 DIRETRIZES PARA A REDAÇÃO DO TEXTO 

Os trabalhos submetidos devem seguir as normas vigentes da ABNT. 

O artigo completo para comunicação oral deve usar o formato A4, com 

coluna simples, sem numeração de página, com, no mínimo, 8 e, no máximo, 15 

laudas, incluindo a lista de referências. Sem numeração de página. Palavras 

estrangeiras devem estar em itálico. 

O resumo expandido deve ter, no mínimo, 3 laudas e, no máximo, 6 

laudas, sem numeração de página. 

O tamanho das margens deve ser: superior = 3,0 cm; inferior = 2,0 cm; 

esquerda = 3,0 cm; direita = 2,0 cm. 

O título deve ser conciso com até 70 (setenta) caracteres (incluindo 

espaços) e deve ser escrito em português e inglês, usando fonte Times New Roman, 

tamanho 12, em letras maiúsculas e em negrito. O título e subtítulo (se houver) 
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devem ser separados por dois-pontos. O subtítulo também deve estar em letras 

maiúsculas.  

O espaçamento do corpo do texto deve ser de 1,5 entre linhas; sem 

espaçamento entre parágrafos; com recuo de 1,25 cm no início de cada parágrafo. A 

fonte do corpo do texto deve ser Times New Roman, tamanho 12, com alinhamento 

justificado. 

A fonte das referências deve ser Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento simples entre linhas, com alinhamento à margem esquerda, sem 

recuo, com um espaçamento simples entre parágrafos. 

Para a indicação da fonte das figuras e tabelas, deve-se usar fonte Times 

New Roman, tamanho 11. Para as legendas e conteúdos das ilustrações e tabelas, 

deve-se usar fonte Times New Roman, tamanho 10. 

Os títulos das seções e subseções devem usar fonte Times New Roman, 

tamanho 12, em negrito, alinhados à margem esquerda, com espaçamento simples 

entre linhas, e espaçamento entre parágrafos superior 12 pt e inferior 6 pt. 

As siglas deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se 

apenas àquelas usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, 

acompanhadas do significado, por extenso, quando da primeira citação no texto. As 

siglas não devem ser usadas no título e também no resumo. 

As orientações aqui apresentadas baseiam-se nas normas, que todos os 

trabalhos deverão seguir: 

(a) para apresentação de artigo científico (NBR 6022:2018); 

(b) para apresentação de referências (NBR 6023:2018); 

(c) para numeração progressiva de seções (NBR 6024:2012); 

(d) para elaboração de resumos (NBR 6028:2013); 

(e) para citações (NBR 10520:2002); 

(f) para apresentação tabular (IBGE, 1993). 

8 APRESENTAÇÃO 
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As apresentações de trabalho, independentemente de sua modalidade, 

comunicação oral ou pôster, ocorrerão durante o XLII ENEBD PARÁ nas datas, 

locais e horários estabelecidos pela Comissão Científica. Caberá a Comissão 

Científica definir os horários de apresentação dos trabalhos de modo que uma 

pessoa que tenha mais de um trabalho não seja impossibilitada de apresentá-lo. 

 Cada trabalho, independentemente de sua modalidade (oral ou pôster), 

poderá ser apresentado por, no máximo, 2 (dois) autores. 

 Da apresentação do artigo: A comunicação oral deverá ser realizada por no 

mínimo 01 (um) e no máximo 02 (dois) dos autores, concomitantemente a 

apresentação visual em Power Point que deverá ser submetida, segundo 

calendário de submissão à Comissão Científica – de acordo com modelo e 

diretrizes do evento – não sendo permitidas apresentações de qualquer outro 

tipo, tais quais Prezi ou outros. 

 Da apresentação do pôster: o pôster deverá ter as seguintes dimensões: 90 

cm de largura e 120 cm de altura. No mínimo 01 (um) e no máximo 02 (dois) 

dos autores do trabalho devem permanecer junto ao pôster, em horário pré-

determinado, para responder às questões dos avaliadores e dos 

interessados. 

 Os autores que apresentarem trabalhos terão 10 (dez) minutos de tempo para 

comunicação oral. Os autores que ultrapassarem esse tempo perderão 

pontos na avaliação. 

 No mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) avaliadores presentes na sessão 

terão 3 (três) minutos para apresentar suas contribuições e ponderações aos 

trabalhos apresentados.  

 Para cada trabalho serão dispostos 5 (cinco) minutos para perguntas e 

debates com o público ouvinte da sessão. 

 Todos os pôsteres devem ser apresentados impressos para os dois 

avaliadores. 

Observações: Caberá a Comissão Científica definir os horários de 

apresentação dos trabalhos de modo que uma pessoa que tenha mais de um 

trabalho não seja impossibilitada de apresentá-los. 

9 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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Em um primeiro momento revisores avaliarão se os artigos obedecem às 

exigências deste Edital. Em caso de não observância, o trabalho (artigo completo 

para comunicação oral ou resumo expandido para apresentação de pôster) será 

desqualificado. 

Em seguida os trabalhos aprovados pelos revisores serão encaminhados 

para a Comissão Avaliadora, que julgará o mérito do trabalho. 

Cada trabalho – seja na modalidade artigo completo ou resumo expandido – 

será avaliado por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) pareceristas profissionais 

com experiência na área, entre eles profissionais da informação e docentes com 

titulação de mestres e doutores, tanto na avaliação online, quanto na presencial, 

ambos mediante a ficha de avaliação com critérios estabelecidos pela Comissão 

Científica para cada modalidade avaliativa.  

O critério para avaliação dos trabalhos segue os seguintes pareceres, de 

acordo com o parecer considerado pelo avaliador: 

a) aprovado: não sendo necessária alterações no texto; 

b) aprovado com restrições: onde é necessário que cumpra as alterações 

sugeridas pelos avaliadores, correndo o risco de desclassificação caso tais 

restrições não sejam cumpridas; 

c) reprovado: quando o trabalho não alcançar média igual ou superior a 18 

pontos; 

d) desclassificado: quando o trabalho não cumprir as normas do edital, 

podendo ser desclassificado direto pela própria comissão, ou configurar caso de 

plágio. 

A lista dos artigos aprovados será divulgada no site (e-mail) no dia 15 de 

junho de 2019. 

9.1 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS PARA O XLII ENEBD 

PARÁ.  

Para que o trabalho seja aceito é necessário aprovação em todos os sete (7) 

critérios utilizados pelos pareceristas, conforme o quadro 2. Para assegurar a lisura 

nas avaliações, o trabalho será avaliado por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) 
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pareceristas. A soma das notas indicará a aprovação do trabalho e a avaliação 

escrita apresentará as ressalvas que devem ser feitas para o andamento do aceite 

do trabalho. 

Cada parecerista poderá avaliar em até 10 pontos cada trabalho, como 

apresentado no Quadro 2, isto é, cada trabalho pode ter até 30 pontos (trinta pontos) 

ao final da avaliação, sendo que, desses 30 pontos (trinta pontos), cada autor deve 

ter, no mínimo, 17 pontos (dezessete pontos) para a aprovação do trabalho. No caso 

de apenas dois pareceristas avaliarem o trabalho, a pontuação total passa a 20 

(vinte pontos) pontos e a média para que o trabalho seja aprovado é 12 (doze 

pontos) pontos.  

Logo abaixo está o quadro de critérios que os pareceristas irão usar para 

avaliar os trabalhos e a pontuação máxima por critério. Assim como o conceito final 

do avaliador.  

QUADRO 2 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS. 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO PARECER 

1 - Criatividade e inovação Até 0,5 ponto.  

2 - Relevância do trabalho em relação à temática do 

evento, área e adequação ao GT. 
Até 1,0 ponto. 

 

3 - Aporte teórico-metodológico do trabalho. Até 2,0 

pontos. 

 

4 - Análise de dados e discussão dos resultados 

relacionados aos objetivos propostos. 

Até 2,0 

pontos. 

 

5 - Considerações ao alcance dos objetivos propostos 

e demais críticas. 

Até 2,0 

pontos. 

 

6 - Organização e clareza do texto (estrutura, ortografia 

e gramática).  

Até 1,0 ponto.  

7 - Normalização e adequação ao edital.  Até 1,5 ponto.  

PARECER DO AVALIADOR 

PONTUAÇÃO TOTAL  
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PARECER  

COMENTÁRIOS  

 

9.2 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS 

DO XLII ENEBD PARÁ 

O trabalho apresentado no Evento, independente da modalidade, será 

avaliado seguindo os critérios apresentados no Quadro 3. A avaliação será feita por 

três membros da Comissão Avaliadora. Cada avaliador poderá atribuir 10 pontos 

(dez pontos) aos autores, ou seja, casa trabalho poderá ter até 30 pontos (trinta 

pontos). 

QUADRO 3 – CRITÉRIOS PARA A AVALIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO OBSERVAÇÕES 

1. Apresentação (qualidade dos slides e 

sequência dos itens) (até 1 ponto) 

  

2. Postura (até 1 ponto)   

3. Apresentação de metodologia 
adequada ao problema e à obtenção 
dos objetivos com clareza (até 2 
pontos) 

  

4. Ênfase nos resultados e 
contribuições obtidas (até 2 pontos) 

  

5. Segurança e domínio dos conteúdos 
apresentados (até 1 ponto) 

  

6. Apresentação em linguagem 
científica adequada, objetiva e estilo 
direto; uso correto de terminologia (até 
1 ponto). 

  

7. Apresentação no tempo determinado 
(até 1 ponto) 

  

8. Domínio, clareza e segurança nas 
respostas (até 1 ponto). 

  

NOTA FINAL   

COMENTÃRIOS  

 

9.3 PREMIAÇÕES 
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Será considerado Melhor Artigo Completo do XLI ENEBD o trabalho que, 

no somatório de sua pontuação escrita e sua apresentação oral e posterior divisão 

por dois, obtiver maior média entre todos os trabalhos desta modalidade 

apresentados no evento. 

Será considerado Melhor Artigo Completo de cada GT, individualmente, o 

trabalho que, no somatório de sua pontuação escrita e sua apresentação oral e 

posterior divisão por dois, obtiver maior média entre todos os trabalhos 

apresentados desta modalidade no respectivo GT. 

Será considerado Melhor Resumo Expandido do XLI ENEBD o trabalho 

que, no somatório de sua pontuação escrita e sua apresentação pôster e posterior 

divisão por dois, obtiver maior média entre todos os trabalhos desta modalidade 

apresentados no evento. 

Em caso de trabalhos com mesma média final, o critério de desempate será 
a maior nota na apresentação oral.  

Observações:  

 Se determinados GTs contarem com grande número de trabalhos 

científicos de alta qualidade, comprovada pelas avaliações, a 

organização poderá subdividir estes grupos; da mesma forma, 

poderão ser reunidas as apresentações dos Grupos de Trabalho com 

baixa demanda em um único Grupo de Trabalho (GT). 

 Os trabalhos submetidos deverão ter relação com uma das temáticas 

do evento e se enquadrar dentro das determinações de abordagens 

dos GTs. A Comissão Científica se reserva o direito de alterar 

trabalhos de um GT para outro de acordo com o parecer e indicação 

dos avaliadores. 

 Não será concedida interposição de recurso contra a decisão final da 

avaliação, em qualquer etapa do evento. 

10 CERTIFICADOS 

Todas as declarações e certificados referentes ao XLII Encontro Nacional 

dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e 

Gestão da Informação serão enviados por e-mail, a partir do dia 20 de setembro de 

2019. 
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A certificação do artigo está condicionada obrigatoriamente à apresentação 

do mesmo, no respectivo GT, por, pelo menos, 01 (um) dos autores. 

Terão direito ao certificado de participação no evento todos os participantes 

e ouvintes devidamente inscritos, que obtiverem a frequência mínima de 50% nas 

programações científicas (um total de 8). Ou seja, para ganhar o certificado de 

participação do evento o congressista deve participar de no mínimo 4 programações 

científicas.  

Caberá a todos os inscritos registrar diariamente sua frequência nos pontos 

indicados para tal finalidade. 

A Comissão Científica emitirá os seguintes certificados, que serão enviados 

por e-mail posteriormente ao evento: 

a) Certificado de apresentação de trabalho; 

b) Certificado de publicação de trabalho escrito nos Anais do XLII ENEBD PARÁ; 

c) Certificado de premiação para o melhor artigo completo e comunicação oral do 

XLII ENEBD PARÁ; 

d) Certificado de premiação para os melhores artigos completos e comunicações 

orais de cada GT do XLII ENEBD PARÁ com o nome de todos os autores inscritos, 

por trabalho/apresentações premiadas; 

e) Certificado de premiação para o melhor resumo expandido e apresentação de 

pôster do XLII ENEBD PARÁ. 

11 PUBLICAÇÃO DOS ANAIS 

Os Anais do XLII Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, 

Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação serão 

disponibilizados no site do evento após o trabalho de editoração e normalização a 

ser realizado pela Comissão Científica. 

Somente artigos apresentados oralmente, por pelo menos 01 (um) de seus 

autores no evento serão publicados nos Anais do XLII Encontro Nacional dos 

Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão da 

Informação, cuja sistematização é de responsabilidade da Comissão Científica. 
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Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos artigos pelo 

autor após a submissão, para fins de publicação nos anais. 

O conteúdo dos trabalhos publicados será de inteira responsabilidade dos 

autores, que deverão estritamente observar as normas vigentes de direitos de autor 

e de ética da pesquisa científica, mantendo integralmente indene os membros da 

Comissão Científica e as Universidades envolvidas em caso de qualquer ação de 

violação de direitos de autor, plágio e/ou ações indenizatórias. 

12 CRONOGRAMA 

15/02/2019 Abertura da submissão dos trabalhos. 

25/04/2019 Encerramento da submissão dos trabalhos. 

15/05/2019 Prorrogação do encerramento das submissões dos trabalhos. 

30/05/2019 Data-limite para envio dos pareceres. 

05/06/2019 Data-limite para envio dos trabalhos corrigidos (se houver). 

15/06/2019 Envio das Cartas de Aceite. 

20/06/2019 Envio das apresentações  

30/06/2019 Divulgação da programação final do evento.  
 

A Comissão Científica reserva-se o direito de realizar quaisquer alterações de datas 
que se fizerem necessárias, as quais serão divulgadas amplamente no site do 
evento. 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

AO SUBMETEREM TRABALHOS, OS AUTORES CONCORDAM COM 
TODAS AS DETERMINAÇÕES PRESENTES NESTE EDITAL. 

 

 

 

Belém, 23 de janeiro de 2019. 

. 

 

 

 

Paulo Mauricio Santos Lobo 

Coordenador da Comissão Científica do 

XLII Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, 

Ciência da Informação e Gestão da Informação. 


