XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI
BRASÍLIA
ORIENTAÇÕES AOS COORDENADORES DE GT
Prezados (as) Professores (as)
O CONPEDI tem a imensa satisfação em contar com a presença de vocês na
Coordenação dos GTs do XXVI Encontro do CONPEDI BRASÍLIA.
Que todos e todas possam ter um ótimo evento!

REUNIÃO DOS COORDENADORES DE GT
1. Todos os Coordenadores devem, obrigatoriamente, participar da
reunião de Coordenação de GT nos dias 20 e 21 de Julho de 2017 com
início às 13:30hs.
Local: Piso 3 - Sala 323
2. Nesta reunião serão repassadas informações fundamentais, bem como
será feita a entrega da “PASTA DO GT”
3. A “PASTA DO GT” contêm:
1. Relatório do GT – a ser preenchido pelos Coordenadores do GT
2. Lista geral dos artigos – a ser assinada pelos autores que
apresentarem seus artigos
3. Instruções aos Coordenadores de GT (folhas amarelas)
ATENÇÃO: Somente as folhas amarelas ficam de posse dos
coordenadores dos Grupos de Trabalho. TODAS as demais,
devem ser devolvidas juntamente com a pasta do GT.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DO GT
1. As atividades do Grupo de Trabalho deverão iniciar pontualmente as
14:00hs e os coordenadores (as) deverão comparecer ao Grupo de
Trabalho munidos da “PASTA DO GT”.
2. Os trabalhos iniciam com qualquer número de autores presentes.
APRESENTAÇÃO DO ARTIGO
1. Somente será permitida a apresentação de artigos por aqueles autores
que
estiverem
identificados
com
a
“CREDENCIAL
DE
PARTICIPANTE”, sendo proibida a apresentação por terceiros;
2. É vetada a apresentação de artigos de outros Grupos de
Trabalho. A não observância desta orientação poderá implicar
na não publicação do referido artigo e liberação da declaração
de apresentação.

3. Cada autor terá até 15 minutos para apresentar seu artigo. Este
tempo poderá ser divido com o outro autor, desde que ambos
possuam a CREDENCIAL DE PARTICIPANTE;
4. Os coordenadores dos GTs são soberanos para definirem a
ordem de apresentação dos artigos;
5. A critério dos coordenadores o debate poderá ser feito ao término de
todas as apresentações, ou ao final de cada apresentação;
LISTA DE PRESENÇA
1. Todos os autores que apresentarem artigos DEVERÃO ASSINAR A
LISTA de presença, a qual consta o “termo de sessão de direitos
autorais”;
2. A lista de presença não poderá ser rasurada.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO
1. O conteúdo do relatório deverá conter todas as ocorrências
relevantes do GT;
2. Deverá ser preenchido com letra LEGÍVEL;
3. Todos os coordenadores devem assinar o mesmo.
PROCEDIMENTOS FINAIS
1. É imprescindível que ao final dos trabalhos, a PASTA DO GT seja
entregue para a coordenação do evento. A não entrega da
pasta, ou extravio de algum documento nela contido ocasionará
falta grave, a qual inviabilizará a publicação e entrega de
declarações;
2. São documentos a serem entregues: “Lista de Apresentação/Presença”
e “Relatório de atividades do GT”.
INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES
TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO GT
1. Os coordenadores deverão elaborar o texto de apresentação do GT;
2. Para que as publicações dos artigos sejam realizadas será necessário
que os coordenadores (as) escrevam este texto em conjunto e
submetam através do sistema específico;
3. Os coordenadores de GT terão acesso a Declaração de Coordenação de
Grupo de Trabalho SOMENTE após a submissão do TEXTO DE

APRESENTAÇÃO finalizada e validada pela comissão organizadora do
CONPEDI;
4. Os coordenadores possuem acesso a todos os artigos na Área
Restrita – Acesso exclusivo ao botão Coordenar GT, desta forma
poderão iniciar a produção deste texto imediatamente após as
apresentações;
5. Informações de telefone e e-mail dos coordenadores estão disponíveis
na Área Restrita – Acesso exclusivo ao botão Coordenar GT para
que a produção do texto seja realizada sem adversidades, até o dia 28
de julho.

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO E DOS COORDENADORES
1. A declaração de apresentação de artigo estará disponível aos autores
na área restrita até as 18:00hs do dia 25 de julho de 2017, conforme
cronograma que consta no edital. Para tal emissão é imprescindível
que a PASTA DO GT seja entregue.
2. Somente aqueles autores que assinaram a lista de presença após a
apresentação de seu artigo, terão os mesmos publicados;
3. A declaração de coordenação de GT, estará disponível na área restrita
somente após o envio do TEXTO DE APRESENTAÇÃO e para aqueles
que estiverem presentes durante os trabalhos e que tenham assinado
o “Relatório do GT”.
PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS
1. A publicação dos artigos nos Anais do CONPEDI, está subordinada à
apresentação dos mesmos no GT, bem como a assinatura na lista de
presença de pelo menos um dos autores;
2. Os artigos serão publicados no site do CONPEDI, em até 120 dias após
o encerramento do evento.

Passo a Passo para
“Definir o Texto de Apresentação do GT”
Os Coordenadores de GT devem elaborar, coletivamente, o texto de
apresentação do seu respectivo Grupo de Trabalho. Este texto é parte
integrante da publicação dos artigos apresentados.
Todos os Coordenadores já possuem acesso a integra dos artigos, através de
sua área restrita – Acesso exclusivo ao botão COORDENAR GT.
O prazo limite para a sua conclusão encerra dia

28 DE JULHO DE

2017.
ACOMPANHE AS ORIENTAÇÕES:

1º Acesse, via site do CONPEDI, a área de associado
2º

Na sua área de associado selecione a caixa do XXVI ENCONTRO
NACIONAL DO CONPEDI BRASÍLIA – DF clicando em “Mais informações”:

3º Em seguida você deverá acessar ao lado direito da tela, o seguinte ícone:

4º Após verá os seguintes ícones:

Observe as seguintes instruções:
a.
Os coordenadores do GT poderão produzir o texto
simultaneamente no próprio sistema, no campo identificado com uma
seta vermelha.
Informamos que o texto será aceito exclusivamente via
sistema.

b.
Após redigir o texto, salve o mesmo no ícone “Salvar texto de
apresentação” que está circulado em vermelho.
c.
O texto não deve conter a palavra “apresentação”, pois a
mesma será incluída automaticamente.
d.
Ao final do texto deve-se incluir titulação, nome e instituição dos
coordenadores do referido GT.
EX: Profa. Dra. Maria Aparecida Saltos - UFSC
e.
Quando todos os coordenadores concluírem a redação e
chegarem a um resultado final, selecione o ícone “Versão final” que
está circulado em vermelho. A partir deste momento não poderá ser
feito mais nenhum tipo de alteração.

f.
Nesse momento o texto será validado pela comissão
organizadora do evento e após aprovação a Declaração de
Coordenação de Grupo de Trabalho será disponibilizada em sua Área
Restrita.
g.
Ao clicar no ícone “Definir a ordem dos artigos” os mesmos
poderão ser ordenados de acordo com o critério dos coordenadores
envolvidos.

