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Introdução 
 

O CIAEM é uma excelente oportunidade para acadêmicos e estudantes apresentarem os 

resultados de suas pesquisas e experiências, formularem propostas de inovação nas 

diferentes modalidades.  

 

Para alcançar a mais alta qualidade, construímos uma estrutura de revisão rigorosa 

coordenada por um Comitê Internacional de Programas, Diretores de Tópicos e um 

conjunto de revisores científicos. 

 

Abaixo, você encontrará uma descrição das etapas que você deve seguir para enviar um 

documento ao CIAEM. Recomendamos que você baixe este manual e imprima-o, se 

necessário, a fim de fazer uma leitura mais detalhada que lhe permita fazer sua remessa 

com sucesso.  

 

Este guia indica o formato que os trabalhos devem seguir e descreve as 2 fases do processo 

de envio e aprovação.  

 

O CIAEM tem conferências convidadas e comunicações abertas.  

 

 

 

As propostas de trabalho aberto serão avaliadas pelo Comitê Internacional do Programa ou 

pelos revisores selecionados para essa tarefa. Cada artigo será examinado por pelo menos 

dois árbitros cegamente (os revisores não saberão os nomes dos autores dos artigos). Os 

autores podem estar em comunicação com o CIAEM sobre o status de suas propostas 

através do site dos artigos.  

 

As decisões do Comitê Internacional do Programa são definitivas. 

 

  

As convidadas: palestras plenárias, mesa plenária, conferências paralelas, sessões 

temáticas, sessão de Ubiratan D'Ambrosio, minicursos. Detalhes em:  

https://xvi.ciaem-iacme.org/ponencias-invitadas/ 

 

As abertas: comunicações, oficinas, pôsteres. Detalhes em:  

https://xvi.ciaem-iacme.org/ponencias-abiertas/ 

Os textos de ambos os tipos de artigos devem utilizar o Estilo CIAEM.  

Toda a documentação e modelos específicos podem ser acessados em:  

https://xvi.ciaem-iacme.org/documentos-para-elaborar-ponencias/  
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1. Apresentação de propostas para trabalhos abertos 
 

 

 
Capa dos Anais I IACME, 1961 
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Consiste em 5 passos. 

 

Preliminares 

 

1. É importante indicar que antes de iniciar a remessa você deve ter o arquivo pronto 

com a versão cega e versão completa com o formato do ESTILO CIAEM.  Ambas 

as versões são necessárias no processo de envio.  

2. Na versão cega não deve haver referências aos autores e suas afiliações 

institucionais. 

3. O arquivo deve ser enviado apenas em formato editável: .doc ou .docx. 

4. Cada arquivo não deve exceder 15 MB.  

 

 
Todo acerca de Estilo CIAEM y plantillas de ponencias en https://xvi.ciaem-iacme.org/documentos-para-

elaborar-ponencias/ 
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O autor principal deve: 

 

Passo 1: Indique o tema (da lista na página do CIAEM) e a modalidade do seu trabalho 

(comunicação, oficina, pôster), bem como aceite os requisitos de submissão e direitos 

autorais deste evento. 

 

Passo 2: Deposite a versão cega (sem nomes ou referências institucionais) do seu trabalho 

para revisão. Esta etapa é fundamental, pois é este arquivo que será revisado por pares para 

o evento. 

 

Passo 3: Digite os "metadados" do seu trabalho: título da obra, resumo, informações dos 

autores, palavras-chave e algumas informações adicionais, se aplicável. 

 

Os metadados permitem que o Comitê internacional de Programas organize 

sua atividade, considerando os temas do evento. Cada tópico tem diretores 

que coordenam o processo de revisão dos artigos. 

 

Passo 4: Se o trabalho que eles propõem é uma oficina, então você precisa carregar um 

formulário adicional. Isso deve ser feito ao mesmo tempo que você entra na oficina. 

 

Passo 5: Confirme o carregamento. O autor receberá um e-mail confirmando a submissão e 

agradecendo por sua participação no evento. 

 

Resposta à submissão de trabalhos 

 

O guia mostra as ações que os autores terão que realizar, dependendo da avaliação técnica 

ou científica realizada pela comissão em relação ao seu trabalho, as possibilidades são as 

seguintes:  

 

1. É aceito. 

2. É rejeitado. 

3. É rejeitado pelo formato. 

4. É aceito sujeito a modificações.  

 

Submissão final pelos autores 

 

O autor ou autores devem enviar a versão revisada em formato editável dentro do período 

indicado pelo evento. Se esta nova versão for aprovada, os diretores do tópico informarão 

os autores que devem enviar o trabalho final em pdf. 
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1.1 Digite a página de apresentações do evento 

 

 

 

O autor entra no site do CIAEM: 

 

 

 

 
 

 

 

Em seguida, clique na opção "ENTER" no menu principal:  

 

 
 

Próximo:   

 
 

O sistema solicitará o nome de usuário e a senha. 

Clique em Acesso 

 

https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/ 

https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/  

https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/
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Se você já tem uma conta no site digitar seus dados, caso contrário você precisará criar uma 

conta de usuário, para isso siga as instruções abaixo: 

1.2 Crie uma nova conta de usuário 

 

 
 

Ao criar uma nova conta, o sistema pedirá as seguintes informações: 

 

1. Nome do usuário 

2. Senha 

3. Nome próprio 

4. Nome do meio 

5. Sobrenomes  

6. Inicial 

7. Gênero  

8. Filiação 

9. Companhia 

10. E-mail 

11. Telefone/Fax 

12. Endereço postal 

13. País 

14. Resumo biográfico  

15. Confirmação 

16. Línguas que você conhece 

17. Tipo de conta 

 

É importante que você verifique se as informações contidas neste formulário estão 

corretas, pois estes serão seus dados oficiais para o evento.  

 

Clique aqui para criar 

uma conta de usuário. 
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1.3 Procedimento para nova remessa  
 

Ao inserir o sistema com sua respectiva conta de usuário autor já criada, as seguintes 

opções serão exibidas: 

 

  
 

 

Depois de entrar na conta do usuário autor e iniciar a nova submissão, o sistema exibirá o 

primeiro passo para o envio de trabalhos: 

 

 
Imagem decorativa 

 

  

Clique aqui para iniciar 

uma nova remessa. 

 

Lembre-se de selecionar a 

caixa de seleção para se 

registrar como autor.  
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Passo 1. Comece o envio 

 

 
 

Em seguida, você deve selecionar as seguintes opções, informando que seu trabalho está 

pronto para envio e que ele também atende aos requisitos solicitados: 

 

 
 

 

 
Você deve verificar cada uma das linhas para registrar os 

requisitos 

 

Clique aqui para 

selecionar um tema  

 

Selecione o modo de 

trabalho  
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Uma vez selecionadas as opções acima, você deve selecionar o acordo dos termos de 

direitos autorais da Conferência: 

 

 
 

 

 

Finalmente, você poderá adicionar comentários adicionais à sua submissão: 

 

  
  

Escreva aqui 

comentários 

adicionais, se 

necessário. 

 

Selecione para 

verificar se você 

concorda com os 

termos. 
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Passo 2. Anexar versão cega da revisão 

 

Uma vez feito o primeiro passo da remessa, a versão cega é anexada para a revisão, 

seguindo as etapas indicadas pelo sistema. A primeira coisa é selecionar o arquivo em seu 

computador com o arquivo em sua versão cega, e então você precisará carregá-lo para a 

plataforma. 

 

  
 

Importante: Verifique se o arquivo carregado é o correspondente à versão cega (sem nome 

dos autores e afiliações institucionais), caso contrário, você deve alterar o arquivo para o 

indicado.  O arquivo deve estar em formato editável. 

 

Clique aqui para carregar o 

arquivo com a versão cega. 
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Passo 3. Digitando os metadados da submissão 

 

Uma vez que o arquivo com a versão cega seja colocado, você precisará adicionar as 

informações gerais do seu trabalho (aqui chamamos de metadados), o que inclui: 

informações dos autores, título do papel, resumo e palavras-chave (veja abaixo). 

 

Informações dos autores 
 

Em seguida, você terá que inserir as informações dos autores do artigo. Considere que a 

pessoa que submeter o artigo será considerada a principal autora. É conveniente que seu 

resumo biográfico acadêmico forneça as informações que podem ser utilizadas para a 

apresentação do trabalho no evento. 

 

Clique aqui para salvar o 

passo 2 e continue. 

Nuevo nombre del archivo 

designado por el sistema 
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 Clique aqui para adicionar 

outro autor. 

 

Escreva o nome e 

sobrenome do autor. 

 

Escreva o e-mail do 

autor. 

Escreva afiliações 

institucionais do autor.  

 

Escreva o país de 

origem do autor. 
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Então, se aplicável, você deve inserir as informações dos outros autores. Você deve ter 

muito cuidado para colocar todos os coautores bem e na ordem correspondente, porque 

você não será capaz de incluir qualquer outro mais tarde. E assim ele vai aparecer na 

plataforma do evento. 

 

 
 

 

  

Escreva e-mail do 

coautor. 

 

Escreva afiliações 

institucionais do coautor.  

 
Entre no país de 

origem do coautor. 

 

Adicione 

outro 

coautor. 

 

Nome e sobrenome 

do coautor. 
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Digite o título do papel e abstrato 
 

Após inserir as informações dos autores, você terá que escrever o título do artigo, bem 

como o resumo dele. Você deve ter cuidado na formulação do título, pois você não será 

capaz de mudá-lo mais tarde.  

 

 
 

Digite palavras-chave e informações adicionais 
 

Por fim, para completar os metadados, você deve escrever as palavras-chave (máximo 

quatro) da apresentação, bem como as instituições patrocinadoras (se aplicável): 

 

 
  

Escreva aqui o título 

do jornal. 

 Escreva aqui o 

resumo da 

apresentação. 

 

Escreva aqui as 

instituições 

patrocinadoras (se 

aplicável). 

 Clique aqui para salvar o passo 3 e 

continuar enviando. 

 

Escreva aqui as 

palavras-chave da 

apresentação. 
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Passo 4. Somente para oficinas: envio de um formulário adicional 

 

O próximo passo é anexar um arquivo com o formulário adicional que é solicitado às 

propostas da oficina. O formulário pode ser baixado na seção de downloads do site oficial 

da conferência. Você precisará tê-lo pronto antes que sua proposta seja apresentada. 

 

Novamente, você precisa começar selecionando o arquivo no seu computador e, em 

seguida, enviá-lo para a plataforma. 

 

 

 

 
 

Metadados completos do arquivo adicional para oficinas 

 

Como a língua principal do sistema é o 

espanhol, o título e o resumo devem ser 

preenchidos. Alterar o formulário para 

espanhol e completar o título e o resumo 

em português (mesmos nomes, sem 

necessidade de tradução). 
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Indicar título e 

autor 

 

Selecione esta 

opção 

 

Clique em salvar e 

continuar.  
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Passo 5. Confirmação de envio 
 

 
Por fim, você precisará confirmar a remessa feita para terminar o processo. Se for uma 

oficina, deve ser dois arquivos. 

 

 
 

 

 

Após confirmar sua submissão, você deve receber um e-mail agradecendo pela proposta do 

seu trabalho. Se você não o receber, é importante que você verifique se você fez a 

submissão corretamente com o diretor temático. Verifique se a mensagem não chegou na 

caixa de entrada de spam ou lixo eletrônico por engano. 

 

Em seguida, o sistema exibirá a seguinte página, onde o usuário poderá ver o status de sua 

proposta: 

 

Clique aqui para confirmar o 

envio. 
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Clique aqui para ver o status 

da proposta. 
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Exibir status da proposta 
 

Após acessar a opção anterior, o sistema exibirá o status da revisão das propostas 

realizadas: 

 

 
 

 

 

 

 

Até agora, a primeira parte do processo de submissão-revisão dos artigos terá sido 

concluída. Agora você terá que esperar até receber um e-mail do diretor de tópicos, onde 

ele irá notificá-lo da decisão tomada sobre sua proposta.  

 

Se você quiser saber mais informações sobre o seu trabalho, você pode fazê-lo da seguinte 

forma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

A seguir, as informações que você pode ver sobre o seu trabalho: 

 

  

Status da revisão do 

trabalho. 

Clique aqui para inserir as 

informações do trabalho 
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Neste caso, o trabalho está em fase de 

revisão.  
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2. Comunique a avaliação da proposta de apresentação  
 

 
Capa Memórias do II CIAEM, 1966. 
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Quando você receber o e-mail com a resposta de revisão de sua submissão do diretor de 

tópicos, você deve fazer o seguinte, de acordo com a decisão tomada. 

 

O revisor científico pode recomendar, de acordo com as disposições dos formulários de 

revisão, uma das seguintes opções: rejeitar trabalho por formato, rejeitar trabalho, aceitar 

com modificações ou aceitar trabalho. 

 

2.1 Rejeitar trabalho por formato 
Seu trabalho será rejeitado por formato se não atender a cada um dos seguintes aspectos:  

1. Informações nos metadados completos (título, resumo, autores ou palavras-chave). 

2. Anexar a versão cega do trabalho. 

3. Anexar o "Formulário Adicional" no caso de oficinas. 

4. Complete as etapas do processo de expedição descritas neste guia. 

5. Siga o Estilo CIAEM.   

 

Você receberá uma notificação por e-mail com esta resposta, se seu trabalho for 

considerado incompleto; portanto, você precisará fazer os ajustes de formato indicados e 

repetir o processo de apresentação da proposta ajustada. 

 

2.2 Aceite o trabalho 
Se o seu trabalho for aprovado, a versão completa será publicada nos  Relatórios de 

Eventos. Para isso, uma vez notificado da aceitação da obra, você deve fazer uma nova 

apresentação da proposta, mas desta vez uma versão completa (com todos os dados dos 

autores e afiliações institucionais). Abaixo estão aspectos importantes sobre a Submissão 

Final para trabalhos aceitos: 

 

1. A versão completa deve ser enviada em formato editável (.doc ou .docx formato). 

2. Uma versão completa também deve ser enviada em formato PDF, que será incluída 

nos Relatórios Online.  Os autores são responsáveis por essa versão. 

3. Os autores são responsáveis pelas qualidades do documento final.  Por favor, note 

que você não será capaz de modificar o título ou os autores com quem você 

começou este processo. 

4. Posteriormente, será publicada a data, hora e local de apresentação de seu trabalho.  

2.3 Rejeitando o trabalho 
Se o seu trabalho for rejeitado, então você receberá um e-mail com tal notificação. Ele é 

lembrado que a decisão é definitiva. 

 

2.4 Aceite o trabalho com modificações 
Se o seu trabalho for aceito sujeito a modificações, então você precisará submeter-se após o 

procedimento de Submissão Final: 

 

1. Você deve enviar a versão completa (incluindo dados autorais e afiliações 

institucionais, se aplicável) corrigida em formato editável 
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1. Você deve enviar a versão completa corrigida em formato pdf. 

 

Não é um novo carregamento do zero.  

 

Você deve seguir estes passos: 

Passo 1. Recebimento de modificações 

As observações e modificações correspondentes ao seu envio serão anexadas no e-mail 

notificando a decisão. 

 

Se, por qualquer motivo, o e-mail não incluir as modificações que você deve fazer ao 

seu trabalho, você deve entrar em contato imediatamente com o diretor de tópicos 

correspondente. 

 

O endereço de e-mail de cada diretor temático está disponível na página do evento. 

 

Passo 2. Arquivo de atualização (versão completa) 
 

Você deve fazer todas as modificações indicadas no referido e-mail, já que caso contrário 

você se compromete com a aceitação do seu trabalho. 

 

Importante: As modificações devem ser feitas na versão completa (PDF e editável) do 

seu trabalho. Esta versão agora será revisada apenas pelos Diretores de Tópicos, que 

tomarão a decisão final sobre se você fez ou não as modificações propostas pelos 

revisores iniciais (cegos) de seu trabalho. 

 

2.5 Submissão da versão final da obra 
 

Uma vez que o trabalho é aceito sem modificações ou com modificações, a versão final dele 

deve ser enviada ao diretor do tópico. Abaixo está o processo de envio da versão final 

(completa) da obra 

 

Lembre-se que a submissão da obra corresponde a uma versão completa (com os dados do 

autor ou autores e as respectivas afiliações institucionais) em formato editável e pdf. 

 

2.5.1 Submissão de proposta aceita sem modificações 
 

Passo 1. Entre na plataforma 

Depois de notificado que seu trabalho foi aceito, entre de volta na plataforma de eventos e 

procure a submissão do seu trabalho.  
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Passo 2. Submissão da versão final da obra.  

O trabalho deve ser submetido em duas versões que estão detalhadas abaixo: 

 

1. A versão completa (com os nomes dos autores e afiliações institucionais) em formato 

editável, é enviada na guia Adicionar arquivo adicional. 

 

2. A versão completa (com os nomes dos autores e afiliações institucionais) em formato 

PDF, in a guia Versão depositada pelo autor 

 

 

1. Versão completa em formato editável 

Adicione a versão completa em formato editável (.doc ou .docx formato), na guia 

Adicionar arquivo adicional. 

 

Clique aqui para inserir as 

informações de trabalho e enviar a 

versão final (completa)  
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1. Versão completa em formato PDF 

Agora você terá que ir para a opção "revisão" e adicionar a versão completa em formato 

PDF na guia Versão depositada pelo autor. 

 

 

 

Clique aqui para enviar a 

versão completa em 

formato PDF 

 

Clique aqui para enviar a 

versão completa do 

formato editável  
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Passo 3. Notifique o Diretor de Tópicos 

Depois de anexar a nova versão do trabalho, você deve notificar o diretor de tópicos que 

você já fez a apresentação final  

 

 

 
 

Passo 4. Aguarde uma resposta 

 

Por fim, você deve aguardar outro e-mail onde a aceitação da nova versão do trabalho enviado 

seja confirmada. Este e-mail deve ser enviado pelo diretor do tópico 

 

Passo 5. Seu trabalho é aceito 

 

Você poderá verificar a publicação de seu trabalho final no site. 

Nota: Se o responsável pela apresentação no Congresso não apresentar o trabalho, o 

trabalho será excluído dos Relatórios online dentro da plataforma. 

 

2.5.2 Submissão da proposta aceita com modificações 
 

Passo 1. Ajustes na proposta 

Uma vez notificado que seu trabalho foi aceito com modificações, você deve fazer os 

ajustes solicitados de acordo com o e-mail enviado pelo diretor de tópicos indicando os 

aspectos que você deve modificar em seu trabalho. 

 

Passo 2. Entre na plataforma 

Depois de ajustar seu trabalho, entre novamente na plataforma do evento e procure a 

apresentação do seu trabalho.  

 

Passo 3. Submissão da versão final da obra.  

Você deve enviar a versão completa do trabalho (com os nomes dos autores e filiações 

institucionais) em formato editável; é enviado na guia Versão depositada pelo autor. 

 

Notifique o diretor que já 

fez a apresentação final da 

proposta nos dois formatos 

solicitados 
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Clique aqui para enviar a 

versão completa do 

formato editável  
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Passo 4 

 

Depois de anexar a nova versão do trabalho (com as configurações solicitadas 

incorporadas) você precisará notificar o diretor de tópicos que você já fez a apresentação 

final  

 

 

 
 

Essa etapa é muito importante, pois é a forma como o diretor do tópico perceberá que 

você completou as alterações solicitadas (só então o processo de aceitação definitiva do 

seu trabalho pode ser seguido). 

 

Passo 5. Aguarde uma resposta 

 

Finalmente, você terá que esperar por outro e-mail onde a aceitação definitiva do seu 

trabalho é confirmada. Este e-mail deve ser enviado pelo diretor do tópico. 

 

Nota.  A aceitação final do trabalho está sujeita à incorporação dos ajustes solicitados. O 

diretor de tópicos é responsável por analisar que esses ajustes foram feitos. 

 

Passo 6. Seu trabalho é aceito 

 

Você poderá verificar a publicação de seu trabalho final no site:   

 

Nota.   Caso o responsável pela apresentação no Congresso não apresente o trabalho, o 

trabalho será excluído dos Relatórios da plataforma. 

 

2.6 Publicação da versão final da obra 
 

Uma vez que seu trabalho seja aceito, o diretor de tópicos será responsável por publicá-lo 

na lista de trabalhos aceitos na plataforma.  

  

Notifique o diretor que já 

fez a apresentação final da 

proposta em formato 

editável (com os ajustes 

solicitados incorporados). 
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2.7 Resumo da seção 
 

O artigo é avaliado como incompleto quando ocorrem quaisquer das seguintes circunstâncias:  

1. O documento em papel não segue o formato estilo CIAEM 

2. Título, resumo, palavras-chave não incluídas  

3. A versão enviada não é cega. 

Neste caso, os autores devem repetir o processo de submissão completamente novamente. 

 

Avaliação científica 

Esse processo gerará as seguintes possibilidades: 

O revisor científico pode recomendar, de acordo com as disposições dos formulários de revisão, 

uma das seguintes opções: rejeitar trabalho por formato, rejeitar trabalho, aceitar com 

modificações ou aceitar trabalho. 

 

1. Rejeitar trabalho por formato 

Seu trabalho será rejeitado por formato se não atender a cada um dos seguintes aspectos:  

1. Informações nos metadados completos (título, resumo, autores ou palavras-chave). 

2. Anexar a versão cega do trabalho. 

3. Anexar o "Formulário Adicional" no caso de oficinas. 

4. Complete as etapas do processo de expedição descritas neste guia. 

5. Siga o Estilo CIAEM. 

 

Você receberá uma notificação por e-mail do gerente de tópicos. Você poderá fazer os 

ajustes indicados e repetir o processo de envio da proposta ajustada 

 

6. Rejeitar o trabalho 

Seu trabalho não atende aos aspectos de qualidade do conteúdo para o evento. O processo 

acabou. Lembre-se que a decisão é definitiva.  

 

7. Aceite o trabalho com modificações  

 

Recomendações serão enviadas no e-mail para onde a decisão é notificada. O autor deve 

fazer os ajustes solicitados e reenviar a obra com as recomendações incorporadas.  

O autor deve enviar: 

1. Uma versão completa final (com nomes de autores e referências institucionais) em 

formato pdf, e 

2. uma versão completa final (com nomes de autores e referências institucionais) em 

formato editável. 

 

3. Aceitar o trabalho 

 

Caso a obra seja aceita, o autor deve enviar: 

4. uma versão completa final (com nomes de autores e referências institucionais) em 

formato pdf, e 

5. uma versão completa final (com nomes de autores e referências institucionais) em 

formato editável. 

 

A versão completa em pdf irá diretamente para as submissões aceitas que serão acessadas 

online. A versão completa em formato de texto editável pode ser usada pelo ciaem para 

incluí-la em uma eventual publicação. 
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Anexo: Elementos sobre a avaliação de propostas para 
trabalhos 
 
A avaliação é dividida em duas áreas principais: formato e qualidade do conteúdo.  

 

Em relação ao formato, os indicadores são:  

 

1. O formato e a fonte são apropriados de acordo com o Estilo CIAEM.  

2. Os dados dos autores foram excluídos.  

3. O tamanho da página está de acordo com o Estilo CIAEM. 

4. Há um resumo adequado (número de palavras) e palavras-chave.  

5. O formato das tabelas e figuras é como solicitado no Estilo CIAEM 

6. O nível do título e das legendas estão corretos de acordo com o Estilo CIAEM. 

7. As citações e referências dentro do texto são bem elaboradas de acordo com o estilo 

CIAEM 

8. Balas e notas de rodapé são usadas apropriadamente.  

9. O formato das referências bibliográficas é o indicado no Estilo CIAEM.  

10. O cabeçalho, o rodapé e o logotipo do evento estão incluídos de acordo com o Estilo 

CIAEM. 

11. O número de palavras / o número de páginas é o indicado pela organização do evento. 

 

Uma vez que o trabalho é recebido, a avaliação começa com a revisão do formato. Para isso, os 

avaliadores são instruídos a rejeitar qualquer trabalho que não cumpra rigorosamente os onze 

pontos mencionados acima, e a revisão do conteúdo não será iniciada. Os indicadores de formato 

se aplicam a comunicações, workshops e pôsteres. 

 

Uma vez que os avaliadores verificam se os elementos de formatação são atendidos, a avaliação do 

conteúdo começa. Os principais elementos que orientam esta revisão são:  

 

1. Definição e relevância das questões problemáticas e de pesquisa (considere também a revisão 

do estado da matéria, o objetivo do trabalho está claramente estabelecido, entre outros) 

2. Referencial teórico 

3. Método (inclui se bem descritos seções de tipos de pesquisa, participantes, instrumentos, 

análise realizada, ...) 

4. Resultados (os dados são devidamente interpretados levando em conta o referencial teórico, os 

resultados fornecidos contribuem para novos conhecimentos para a comunidade, entre outros) 

5. Avaliação geral (aqui você pode considerar adicionalmente os aspectos formais, adequação do 

título, resumo, conteúdo, entre outros) 

 

Se a proposta for rejeitada ou for aceita com modificações, o autor receberá um e-mail indicando os 

aspectos de qualidade que não foram atendidos na obra e que gerou a rejeição da proposta ou indicando 

os aspectos que devem ser modificados (no caso de serem aceitos com modificações) para que o trabalho 

seja aceito.  
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Esses materiais são licenciados sob uma licença Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. 

 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://www.reformamatematica.net/wp-content/uploads/2019/11/by-nc-sa.jpg
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