
 
 

 
 

 

 

EDITAL Nº 01, DE 12 DE SETEMBRO 2017 PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 (ARTIGOS COMPLETOS E RESUMOS EXPANDIDOS) 

 

A Comissão Organizadora do XXI Encontro Regional dos Estudantes de 

Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da Informação, por meio de sua 

Comissão Científica, torna pública a submissão de artigos e resumos expandidos para o 

evento, a ser sediado na Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, conforme as 

condições apresentadas neste Edital. 

 

1 GRUPOS TEMÁTICOS DO EREBD 2018 

 

Nesta edição, o evento abordará a questão da Interdisciplinaridade nos estudos 

informacionais: academia, mercado e cultura. O tema justifica-se ao abordar as 

discussões acerca das interações entre as áreas do conhecimento humano, tendo em 

vista a questão da colaboratividade, a análise dos processos de interação entre os saberes 

e suas correlações, especificamente no que tange as produções acadêmicas e a atuação 

do profissional da informação no mercado de trabalho, com enfoque tanto nos aspectos 

teóricos quanto práticos.  

 

A temática, no que diz respeito à submissão e apresentação de trabalhos, foi dividida em 

7 (sete) Grupos de Trabalhos (GTs) específicos dentro dos quais as propostas de 

trabalho deverão enquadrar-se, a saber: 

 

 

GT 1 - O mercado e a prática do profissional da informação 

Estudos, pesquisas e práticas referentes às transformações na área de atuação de 

profissionais que lidam com a informação, entre eles os bibliotecários, os 

documentalistas, os gerentes de bases de dados, os profissionais da comunicação, os 

consultores, gestores e cientistas da informação. Indicação dos serviços prestados, 

produtos ofertados e instrumentos utilizados. Implica ainda análises e debates acerca da 

formação e perfil curricular dos cursos correlatos à Ciência da Informação.  

GT 2 - Recursos e serviços informacionais 

Estudos e pesquisas referentes aos impactos sociais e culturais da prestação de serviços 

informacionais à sociedade. Discussões sobre a importância, na atualidade, do acesso à 

informação para os cidadãos, da implementação de serviços de informação e da qualidade 



 

 

 

 

 

 

da mediação e disseminação feita pelo profissional. 

GT 3 - Gestão da informação e das instituições 

Estudos, pesquisas e relatos de experiência referentes  às práticas e técnicas da gestão 

documental, digital ou analógica, bem como o planejamento, controle e a gestão das mais 

variadas unidades de informação. 

GT 4 - Informação, Memória e Cultura 

Estudos e pesquisas referentes às relações de informação e memória, colecionismo, 

curadoria digital, preservação, conservação e identificação de correlações e práticas 

interdisciplinares. 

GT 5 - Organização e representação da informação 

Estudos,  pesquisas e relatos de experiência referentes a organização do conhecimento e 

representação documental temática e descritiva. Critérios, procedimentos, processos e 

modelos de classificação, catalogação e indexação. Discussões sobre os aspectos da 

recuperação da informação nos mais variados suportes.   

GT 6- Tecnologias na ciência da informação 

Aplicabilidade e características dos recursos e instrumentos utilizados e estudados na área 

da Biblioteconomia, Gestão e Ciência da Informação frente aos avanços e novas 

perspectivas da WEB. Estudos e discussões acerca dos conceitos de arquitetura e 

usabilidade da informação, mídias e redes sociais. 

GT 7- LIVRE 

Trabalhos não contemplados nos demais grupos temáticos. 

 

Atenção: os trabalhos que não estiverem de acordo com as normas do evento serão 

desconsiderados. 

 

2 SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

2.1 A submissão de trabalhos deve ser realizada a partir do dia 01 de outubro até às 

23h59min do dia 22 de outubro de 2017, através do e-mail da comissão científica: 

submissao.erebd2018@gmail.com, com o assunto no envio do e-mail: Submissão 

de trabalho: identificação do GT e a modalidade (artigo completo para 

comunicação oral ou resumo expandido para apresentação de pôster). 

 

2.2 Apenas um autor deve submeter o trabalho com o nome de todos os demais no 

corpo do e-mail. No corpo do e-mail também deverá ser indicado o título do 

trabalho, o GT, a modalidade e o (s) nome (s) do (s) autor (es). Será permitido o 

número máximo de 4 (quatro) autores por produção científica. Haverá limite de 3 



 

 

 

 

 

 

(três) trabalhos por autores e co-autores. Os trabalhos submetidos que excederem 

esse número não serão avaliados.  

 

2.3 IMPORTANTE: os nomes dos autores só devem constar no corpo do e-mail e não 

no trabalho em si. O nome dos autores nos trabalhos só deverá ser colocado após a 

correção dos trabalhos e posterior submissão dos aprovados. Caso seja constatado 

qualquer indício, no texto, que venha a tornar conhecida qualquer autoria ou co-

autoria, o trabalho será desclassificado. Os trabalhos serão encaminhados para 

avaliação por ordem de chegada. Os trabalhos aprovados deverão ser ressubmetidos, 

adicionando autoria, co-autoria, afiliação e instituição de origem dos autores, para a 

inclusão nos Anais do EREBD 2018. 

 

2.4 Os trabalhos deverão ser enviados em formato DOC/DOC.X e PDF.. E-mails e 

trabalhos enviados fora dos critérios serão desconsiderados. Após o envio, o 

participante deve aguardar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o e-mail de 

confirmação de recebimento do artigo da Comissão Científica do Evento.  

 

2.5 A prioridade de aceitação dos trabalhos é para graduandos de cursos de 

Biblioteconomia, Documentação, Ciência da informação ou Gestão da Informação. 

Graduandos, graduados ou pesquisadores de qualquer área também podem inscrever 

trabalhos, contudo, sua aceitação dependerá do número de trabalhos inscritos de 

graduandos de cursos da área do evento.  

 

Atenção: Os casos omissos ou não previstos nesse edital serão solucionados mediante 

apreciação pela Comissão Científica do XXI EREBD. 

 

 

3 PADRONIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

O EREBD 2018 apenas receberá trabalhos formatados de acordo com as seguintes 

recomendações: 

 

Os artigos completos devem ter no mínimo 08 (oito) e no máximo 15 (quinze) páginas, 

enquanto os resumos expandidos devem ter no mínimo 04 (quatro) e no máximo 07 

(sete) páginas, incluindo referências. É necessário indicar o GT escolhido e a 

modalidade logo após o título do artigo, antes do resumo. Figuras, tabelas e gráficos 

devem estar no corpo do texto. 

 

Formatação: Formato A4 (margem superior e esquerda = 3 cm, margem inferior e 

direita = 2 cm). Espaçamento entre linhas 1,5 cm. Parágrafo com recuo de 1,5 cm, 

alinhamento justificado e sem espaços entre eles. Não usar numeração de páginas. 

 

 O(s) nome(s) do(s) autor(es); a afiliação institucional de cada autor; a titulação de cada 



 

 

 

 

 

 

autor e seus e-mails não devem constar no texto do trabalho: devem ser incluídos 

apenas no corpo do e-mail. 

 

A comunicação oral deverá ser realizada com apresentação visual em PowerPoint – de 

acordo com modelo e diretrizes do evento – não sendo permitidas apresentações de 

qualquer outro tipo.  

 Os autores de resumos expandidos comprometem-se a apresentá-lo em pôster 

impresso de acordo com modelo e diretrizes do evento. 

 

IMPORTANTE: 

 

OS AUTORES DEVEM ATENDER AOS MODELOS DE ARTIGO COMPLETO 

PARA COMUNICAÇÃO ORAL E RESUMO EXPANDIDO PARA POSTER 

PUBLICADOS. 

 

 

4 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ARTIGOS 

 

Os trabalhos submetidos deverão atender aos seguintes critérios de avaliação:  

 

● Contribuição para o grupo temático; 

● Clareza e concisão;  

● Sistematização das ideias;  

● Especificidade e Pertinência do referencial teórico adotado e dos resultados 

alcançados. 

 

No final do julgamento, a comissão científica tomará as seguintes decisões sobre os 

trabalhos enviados: 

 

• Aceito para apresentação e publicação; 

• Aceito com restrições e correções(o autor deverá fazer os ajustes solicitados pelos 

avaliadores e resubmeter o artigo para nova avaliação); 

• Recusado. 

 

ATENÇÃO: Os trabalhos aceitos com restrições deverão obedecer ao prazo de 5 (cinco) 

dias para postagem da versão final, contemplando os ajustes especificados pelos 

avaliadores. No assunto do e-mail deve constar: REENVIO COM CORREÇÕES/ 

ARTIGO COMPLETO OU RESUMO EXPANDIDO. Os autores de trabalhos aceitos 

com restrição que não postarem a nova versão ou que a nova versão não contemple os 

ajustes solicitados, serão RECUSADOS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital nº 01/2017 e modelos a serem seguidos 12/09/2017 

Início das submissões de trabalhos  01/10/2017 

Fim das submissões de trabalhos 22/10/2017 

Divulgação dos resultados preliminares (aceitos e recusados) Até 20/11/2017  

Envio das avaliações para os autores Até 22/11/2017 

Prazo para reenvio de trabalhos aprovados com restrições Até  26/11/2017 

Resultado final dos trabalhos aprovados para apresentação 30/11/2017 

Envio da Carta de Aceite Até 05/12/2017 

Envio das apresentações em PowerPoint Até  15/01/2017 

Realização do XXI EREBD 22 à 26/01/2018 

 

6 APRESENTAÇÕES 

 

6.1 Cada trabalho, independente de sua modalidade (oral ou pôster), poderá ser 

apresentado por, no máximo 2 (dois) autores. 

 

6.2 Os autores que irão apresentar os trabalhos terão 15 (quinze) minutos de tempo para 

comunicação oral. Os autores que ultrapassarem este tempo serão despontuados, de 

acordo com os critérios de avaliação. 

 

6.3 Os 2 (dois) avaliadores de comunicação oral presentes na sessão terão 5 (cinco) 

minutos para apresentar suas contribuições aos trabalhos apresentados. 

 

6.4 Para cada trabalho serão dispostos 3 (três) minutos para perguntas e debates com o 

público ouvinte da sessão. 

 

6.5 Todos os pôsteres devem ser apresentados impressos para os 2 (dois) avaliadores. 

 

6.6 As apresentações de trabalhos, independente de sua modalidade, comunicação oral 



 

 

 

 

 

 

ou pôster, ocorrerão durante o XXI EREBD UFPE nas datas, locais e horários 

estabelecidos pela Comissão Científica. 

 

6.7 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. 

 

6.8 Os autores deverão permanecer em suas respectivas sessões de apresentação de 

trabalho – independente da modalidade da apresentação (oral ou pôster) – até o seu 

encerramento, salvo aqueles que tiverem mais de um trabalho a ser apresentado em 

um mesmo turno. 

 

7 CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

7.1 Será considerado Melhor Artigo Completo do IV EREBD o trabalho que, mediante 

média aritmética de sua pontuação escrita e sua apresentação, obtiver maior resultado 

entre todos os trabalhos desta modalidade apresentados no evento. 

7.2 Serão premiados 2 (dois) trabalhos por GT. Será considerado Melhor Artigo 

Completo de cada GT, individualmente, o trabalho que, mediante média aritmética de 

sua pontuação escrita e sua apresentação, obtiver maior resultado entre todos os 

trabalhos apresentados desta modalidade no respectivo GT. 

7.3 Não haverá premiação individual por GT para apresentações de pôster, apenas 

premiação geral dos 2 (dois) primeiros lugares. 

7.4  Em caso de trabalhos com mesma média final o critério de desempate será a média 

de pontuação da avaliação escrita. Se ainda assim persistir o empate os trabalhos com 

mesma pontuação ganharão a premiação de Melhor Trabalho em suas respectivas 

modalidades. 

7.5  Não será permitido aos discentes da UFPE que fizerem parte de qualquer Comissão 

Organizadora do XXI EREBD concorrer à premiação do evento, independente da 

modalidade e/ou GT. 

 

8 CERTIFICADOS 

 

A Comissão Científica emitirá  um certificado de apresentação de trabalho, por trabalho, 

com o nome de todos os autores do trabalho apresentado, mesmo o trabalho sendo 

apresentado por 2 (dois) dos autores (quando houver), de acordo com a modalidade do 

trabalho (comunicação oral ou pôster). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Será concedido um certificado para cada produção, com indicação de todos os autores, 

que será entregue em meio digital após apresentação. 

 

10 PUBLICAÇÃO 

 

Os trabalhos completos serão publicados nos Anais do Evento em formato online. 

 

 

AO SUBMETEREM TRABALHOS, OS AUTORES CONCORDAM COM TODAS AS 

DETERMINAÇÕES PRESENTES NESTE EDITAL.  

 

Comissão Científica do XXI EREBD UFPE 

 Universidade Federal de Pernambuco 

RECIFE, PE, BRASIL  

 12 de setembro de 2017  


