4º Seminário Brasileiro de Edição Universitária e Acadêmica
Submissão de Trabalhos
Edital de Inscrição
O 4º Seminário Brasileiro de Edição Universitária e Acadêmica busca
promover reflexões, encontros e intercâmbios de saberes e práticas entre as
casas editoriais associadas à ABEU pertencentes a instituições de ensino superior
e institutos de pesquisa. O evento acontecerá entre 09 e 12 de maio de 2022,
na cidade de São Paulo, em local definido pela organização, a ser divulgado
com antecedência mínima de 30 dias de sua realização.
É um espaço destinado especialmente àqueles que, vivenciando o cotidiano da
publicação acadêmica, desenvolvem estratégias inovadoras e produzem saberes
que merecem ser compartilhados com os colegas.
Será uma excelente oportunidade para dar a conhecer e disseminar importantes
iniciativas que vêm sendo realizadas em cinco categorias:
•
•
•
•
•

Comercial (gestão comercial, pontos de venda, comercialização digital);
Comunicação e Marketing;
Eventos (eventos culturais, projetos culturais, festivais, concursos);
Administração;
Produção editorial.

O período de inscrição dos trabalhos vai das 10h de 10 de dezembro de 2021
às 13h de 1º de março de 2022 e os interessados deverão preencher o
formulário online https://forms.gle/hdsSawgqvTXqcsBH6
Antes de acessar o formulário de inscrição é aconselhável preparar o corpo da
submissão de acordo com o seguinte esquema:
•
•
•
•

Objetivos (até 1000 caracteres)
Descrição das atividades ou metodologia (até 3000 caracteres)
Resultados (até 3000 caracteres)
Considerações finais (até 1000 caracteres)

Um trabalho pode ter mais de um autor e um mesmo autor pode submeter mais
de um trabalho.
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Todos os inscritos receberão uma confirmação de que o formulário preenchido foi
recebido pela comissão organizadora e terão seu trabalho analisado por uma
comissão avaliadora indicada pela organização do evento.
Critérios como relevância do tema, clareza do texto, impacto dos resultados,
atualidade e reprodutibilidade da experiência serão considerados na análise dos
trabalhos recebidos.
Serão selecionados 8 trabalhos para apresentação oral presencial de no
máximo 15 (quinze) minutos que serão incluídos na programação do evento. Os
trabalhos também deverão ser gravados em formato de vídeo de até 15 (quinze)
minutos a serem expostos no site da Reunião Anual e no canal de YouTube da
ABEU, posteriormente à apresentação, se autorizado pelos autores. Na
impossibilidade de deslocamento dos autores até São Paulo, o vídeo será exposto
aos participantes durante a realização do evento, com perguntas a serem
enviadas posteriormente por e-mail.
Serão ainda selecionados 4 trabalhos exclusivamente gravados que ficarão
expostos no formato de vídeo de até 15 (quinze) minutos no site da Reunião
Anual e no canal de YouTube da ABEU, durante a semana do evento e
posteriormente, se autorizado pelos autores.
A lista de trabalhos aceitos para o 4º Seminário Brasileiro de Edição
Universitária e Acadêmica será divulgada na página oficial do evento em
30 de março de 2022.
Todos os autores das propostas selecionadas receberão certificados.
Outras informações: secretaria.abeu@gmail.com
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