IV Anped Sul – 2022
Vem aí a XIV Anped Sul que será realizada de forma remota síncrona,
com atividades ao longo do mês de outubro de 2022 tendo como tema
“Formação e trabalho docente: tensões e perspectivas na Educação Brasileira”.
O evento que está sendo organizado pelos Programas de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
dos Campi de Cascavel e Francisco Beltrão está com período de submissão de
trabalhos aberto até o dia 02 de maio de 2022.
Para submeter trabalho é necessário estar com a anuidade 2022 da
Anped paga. Você pode cadastrar-se e gerar o boleto em: www.anped.org.br
E lembre-se, é necessário que a inscrição esteja paga dois dias antes do
término do período de submissão para que haja tempo da compensação
financeira.
Os autores com trabalhos aprovados deverão fazer sua inscrição
posteriormente até o dia 31 de agosto de 2022.
As inscrições para ouvintes terão início a partir do dia 30 de maio até o
dia 30 de setembro de 2022.
Orientações para submissão de trabalhos:
O texto/proposta deve ser enviado exclusivamente pelo Portal ANPED
no link http://sistema.anped.org.br/public/index.php/autenticacao/index
É de inteira responsabilidade do(a) autor(a), no momento da submissão
do texto/proposta, incluir todas as informações solicitadas, não será permitida a
inclusão de qualquer dado ou alteração no texto enviado após o fechamento da
submissão no sistema.
O texto/proposta submetido à XIV ANPED Sul deve ser inédito e não
pode ter sido apresentado ou publicado em outro evento científico.
Só serão publicados nos anais da XIV ANPED Sul os textos autorizados
pelos autores, no momento da submissão, os quais cedem à ANPED a
propriedade literária e todos os direitos autorais do trabalho.
Os textos NÃO devem conter nenhuma identificação que o exclua por
quebra de anonimato: referência explícita da autoria no corpo do texto ou em
notas de rodapé; citação, vinculada ao nome do autor, do orientador da
dissertação ou tese do autor.
Os autores deverão atentar para o atendimento aos padrões de ética na
pesquisa bem como para a correção linguagem e normatização técnica da
ABNT.

Regras específicas para submissão de trabalhos:
COMUNICAÇÃO ORAL
Serão aceitas pesquisas finalizadas e em andamento que evidenciem
elaboração teórica e rigor conceitual na análise;
O texto deve ser apresentado no Template correspondente e organizado
em forma de resumo expandido, sem separação de subtítulos, deverá ter
problemática anunciada e desenvolvida contendo introdução, método,
discussão e resultados, e conclusões. Deverá conter entre 15.000 e 20.000
caracteres com espaços incluindo as referências. Não deverá ter notas de
rodapé e atender as normas da ABNT (Papel tamanho A4; margem superior e
inferior com 2,5 cm e margem esquerda e direita com 3,0 cm; título maiúsculo
negrito centralizado, letra Times New Roman, fonte 12, espaçamento 1,5 e ao
final 3 a 5 palavras-chave e as referências).
PÔSTER
Serão aceitos como pôsteres trabalhos finalizados e em andamento.
O texto deve ser apresentado no Template correspondente em forma de
resumo expandido, sem separação de subtítulos, deverá ter problemática
anunciada e desenvolvida contendo introdução, método, discussão e
resultados, e conclusões. Deverá conter entre 10.000 e 12.000 caracteres com
espaços incluindo as referências. Não deverá ter notas de rodapé e atender as
normas da ABNT: (Papel tamanho A4; margem superior e inferior com 2,5 cm e
margem esquerda e direita com 3,0 cm; título maiúsculo negrito centralizado,
letra Times New Roman; fonte 12, espaçamento 1,5 e ao final 3 a 5
palavras-chave e as referências).

Inscrição para sócios da Anped:
Categoria:

Valor da inscrição:

Professores de Programas de Pós-Graduação, professores
de EBTT e pesquisadores com doutorado

100,00

Estudantes de doutorado

40,00

Estudantes de mestrado

40,00

Professores de Educação Básica vinculados a grupos de
pesquisa e/ou projetos de pesquisa

40,00

Estudantes de iniciação científica

isento

Inscrição para não-sócios da ANPED:
Anuidade
Anped

Inscrição XIV
Anped Sul

Valor
total:

Professores de Programas de
Pós-Graduação, professores de EBTT
e pesquisadores com doutorado

294,00

100,00

394,00

Estudantes de doutorado

235,00

40,00

275,00

Estudantes de mestrado

176,00

40,00

216,00

Professores de Educação Básica
vinculados a grupos de pesquisa e/ou
projetos de pesquisa

118,00

40,00

158,00

Estudantes de iniciação científica

Isento

Isento

Isento

Categoria

Maiores informações podem ser obtidas no site: www. https://anpedsul.online
Ou pelo e-mail: anpedsul2022@gmail.com
Isaura Monica Zanardini
Janaina Damasco Umbelino
Comissão Organizado XIV Anped Sul
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

