QUINTA CIRCULAR – Inscrições VIII CIPA
Prorrogação de prazo para inscrição Simpósios
Informações Gerais sobre inscrições
São Paulo, Salvador, 04 de março de 2018.
Prezadas e Prezados Colegas,
A Diretoria da BIOgraph (Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica) e a
Comissão

Organizadora

do

VIII

CIPA

(Congresso

Internacional

de

Pesquisa

(Auto)biográfica), em atendimento à solicitação de diversos colegas que estão organizando
Simpósio Nacionais e Internacionais para o congresso, informamos sobre a prorrogação do
prazo de submissão dos Simpósios, com a mesma data proposta para todas as outras
modalidades de submissões, conforme cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DOS RESUMOS E TEXTOS COMPLETOS

Simpósios Temáticos - Nacional Ou Internacional
Inscrição com o envio de resumos e trabalhos completos até 30 de março de 2018
Comunicações Orais, Sessões de Conversas e Pôsteres
Inscrição com o envio do resumo até 30 de março de 2018
Avaliação do Comitê Científico e publicação de resultados: até 20 de abril de 2018
Envio do trabalho completo até 05 de maio de 2018, após a aprovação do resumo
Poderão se inscrever e submeter trabalhos para o VIII CIPA - professores do ensino
superior, estudantes de pós-graduação e de graduação, professores da escola básica e
integrantes de movimentos sociais.
Lembramos que a submissão de trabalhos para o VIII CIPA deverá estar vinculada a
um dos eixos temáticos do congresso. Solicitamos, também, atenção para observarem no link
Normas http://viiicipa.biograph.org.br/normas-para-resumos/ – o arquivo com o template
para submissão do resumo e do texto completo (segue em anexo arquivo com o template do
resumo).
Para inscrições no congresso, conforme consta orientações no site do congresso http://viiicipa.biograph.org.br -, seguir as seguintes etapas:
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1. Acessar no site do congresso o link ISCRICÇÕES, hiperlink ISCREVA_SE
AGORA;
2. Acessar o Sistema Acadêmico-Gerencial da BIOgraph (com login e senha para
sócios já cadastros; novos sócios deverão se cadastrar, acessando na janela de
acesso ao Sistema da BIOgraph o link REGISTRE-SE
3. Após a atualização dos dados no Sistema da BIOgrpah, para sócios já cadastros e
registro para novos sócios, realizar o pagamento da anuidade, referente ao ano
de 2018, como condição para submissão de trabalhos, o qual deverá ser feito
através de depósito bancário, nos valores correspondes, em nome da Associação
Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, CNPJ 10.956.435/0001-68, Banco do
Brasil: Agência 4278-1; Conta Corrente 90551-8 - conforme cronograma de
inscrição e tabela de valores publicada no site do congresso.
4. Solicitamos que o comprovante do depósito seja enviado para o e-mail
biographassociacao@gmail.com – para posterior baixa do pagamento da anuidade
e/ou da inscrição no Sistema Acadêmico-Gerencial da BIOgraph e, posterior,
submissão do trabalho a ser inscrito. Não serão aceitos recibos de agendamento de
depósito.
5. Observar no Sistema Acadêmico-gerencial da BIOgraph o link SUBMISSÃO, para
envio do resumo. Após o envio, aparecerá uma mensagem de submissão realizada
com sucesso. Não necessita enviar o mesmo resumo mais de uma vez.
Inscrição no VIII CIPA
Inscrições
Congressistas Brasileiros
Categoria/Cronograma

Submissão de Resumos
05 de janeiro a 30 de março de 2018

Professores do ensino superior

Envio de Trabalho completo
22 de abril a 05 de maio de 2018

Anuidade da BIOgraph*
R$ 150,00

Inscrição no VIII CIPA
R$ 250,00

Estudantes de Pós-Graduação

Anuidade da BIOgraph*
R$ 100,00

Inscrição no VIII CIPA
R$ 150,00

Estudantes de Graduação e Professores
da Educação Básica

Anuidade da BIOgraph
R$ 70,00

Inscrição no VIII CIPA
R$ 70,00

* BIOGraph: Professores da rede pública e estudantes de graduação não precisam se associar antes de enviar
resumos. Professores da rede pública que são alunos da pós-graduação devem efetuar o pagamento da anuidade
da BIOgraph para a submissão de trabalho, com vinculação como estudantes de pós-graduação. (Ver o link
normas para envio de trabalhos)
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Congressistas Estrangeiros
Categoria/Cronograma

Submissão de Resumos
05 de janeiro a 30 de março de 2018

Envio de Trabalho completo
22 de abril a 05 de maio de 2018

Professores do ensino superior

Isento

Inscrição no VIII CIPA
R$ 350,00

Estudantes de Pós-Graduação

Isento

Inscrição no VIII CIPA
R$ 250,00

Estudantes de Graduação e Professores
da Educação Básica

Isento

Inscrição no VIII CIPA
R$ 70,00

* Solicitamos que o comprovante do depósito do pagamento da anuidade seja enviado para o e-mail
biographassociacao@gmail.com – para posterior baixa do pagamento da anuidade e/ou da inscrição no Sistema
Acadêmico-Gerencial da BIOgraph e submissão do trabalho a ser inscrito. Não serão aceitos recibos de agendamento de
depósito.

Ouvintes
Categoria/Cronograma

05 de janeiro 30 de abril

01 de maio até 30 de

01 de agosto a 20 de

de 2018

julho de 2018

setembro de 2018

R$ 250,00

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 450,00

R$ 500,00

R$ 550,00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 400,00

R$ 70,00

R$ 120,00

R$ 150,00

Professores do ensino superior
(Sócio BIOgraph)

Professores do ensino superior (Não
Sócio BIOgraph)

Estudantes de Pós-Graduação (Sócio
Biograph)

Estudantes de Pós-Graduação (Não
Sócio BIOgraph)

Estudantes de Graduação e
Professores da Educação Básica
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS
Formatação dos resumos (para todas as modalidades de trabalho)
•

O resumo, em português, espanhol, francês ou inglês, devem utilizar, obrigatoriamente,
programas do Microsoft Office, com extensão em Word (doc; docx), conforme template
disponibilizado no site do congresso. Não serão aceitos arquivo com a extensão em pdf.

•

O texto deve ser digitado em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples,
formatação justificada, margens 2,5; máximo de 2000 (dois mil) caracteres, incluindo espaços,
e 03 (três) palavras-chave.

•

Ordem:
Título do eixo temático, centralizado, com letras maiúsculas e em negrito;
Título do Resumo, centralizado, com letras maiúsculas e em negrito;
Abaixo do título do resumo: nome do(s) autor (es), seguido (s) da instituição e e-mail,
com letras minúsculas, alinhado(s) à direita.
o Corpo do resumo;
o Palavras-chave: 03 (três).
o Observação: Pode se fazer referência a autores no corpo do resumo, mas o resumo não
deve ser seguido de referências bibliográficas.
O resumo deve apresentar o problema e/ou questões da pesquisa, objetivo (s), referencial
teórico, metodologia desenvolvida, as principais conclusões, deixando clara a sua relação com
um dos eixos temáticos do Congresso.
No caso dos SIMPÓSIOS, seguir as mesmas normas de formatação e, em um arquivo único,
incluir:
o Resumo do Simpósio que sintetize a proposta apresentada e três (03) palavras-chave;
o Título do eixo temático; Título do Simpósio, nome do coordenador e dos
participantes, seguidos das instituições e dos e-mails;
o Resumo do trabalho do Coordenador;
o Resumos dos demais participantes;
o Envio do texto completo no processo de submissão da inscrição.
o
o
o

•

•

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS
• O autor cujo resumo for aprovado deverá enviar, no prazo determinado no cronograma do
evento, o trabalho completo em português ou espanhol, conforme template
disponibilizado no site do congresso.
• Os trabalhos completos dos SIMPÓSIOS e da COMUNICAÇÕES deve conter entre
25.000 e 40.000 caracteres com espaço, incluindo referências bibliográficas, imagens,
gráficos e tabelas e sem contar o resumo.
• O trabalho completo da SESSÃO DE CONVERSAS deverá ter entre 15.000 e 20.000
caracteres com espaço, incluindo referências bibliográficas, imagens, gráficos e tabelas e
sem contar o resumo.
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•

•

O trabalho completo do PÔSTER deverá ter entre 10.000 e 12.000 caracteres com espaço,
incluídas as notas, referências, quadros, tabelas, imagens, e referências bibliográficas, sem
contar o resumo.
Ordem
o Título do eixo temático centralizado, caixa alta e em negrito;
o Título do trabalho centralizado, caixa alta e em negrito.
o Na linha abaixo, nome do(s) autor(es), seguido da instituição e e-mail, com letras
minúsculas, alinhado(s) à direita;
o Corpo do texto, incluindo imagens, gráficos e tabelas (espaço 1,5, fonte 12, Times
New Roman);
o Citações de até três linhas devem estar inseridas no texto, com aspas; as que
ultrapassarem três linhas devem ser separadas do corpo do texto com recuo de 4cm e
letra 11;
o As menções a autores, no correr do texto, devem subordinar-se à forma (AUTOR,
data) ou (AUTOR, data, p.). Diferentes títulos do mesmo autor, publicados no mesmo
ano, deverão ser diferenciados adicionando-se uma letra depois da data, por exemplo:
(FREIRE, 1993a), (JOSSO, 1991b, p. 95).
o Referências bibliográficas, segundo as normas da ABNT.
o Todas as notas de rodapé devem ser exclusivamente explicativas; numeradas e
aparecer no pé de página.

Condições gerais para inscrição de trabalho
O pagamento da anuidade da BIOgraph é condição inicial para submissão de resumos. Ele
deve ser feito através de sistema de associados e inscrições diretamente no site da BIOgraph.
INFORMAÇÕES:
www.viiicipa.biograph.org.br
cipa2018unicid@gmail.com
biographassociacao@gmail.com

PROMOÇÃO

VIII Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica
UNICID – São Paulo – 17 a 20 de setembro de 2018

