4º Encontro de Acessibilidade Comunicacional em Pernambuco
“Pulsações em Cena e para a Cena”
02 a 05 de maio de 2018
CONVOCATÓRIA PARA COMUNICAÇÕES

Normas Gerais
A VouVer Acessibilidade, dentro de suas atribuições, vem através deste, convidar a
sociedade em geral a comunicar trabalho no 4º Encontro de Acessibilidade
Comunicacional em Pernambuco, que acontecerá no período 02 a 05 de maio de 2018,
na cidade de Recife, Pernambuco, com o tema: “Pulsações em Cena e para a Cena”.
1. SOBRE A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS DE COMUNICAÇÃO
1.1. Cada autor(a) ou coautor(a) poderá submeter até 1(um) trabalho para
avaliação por Eixo Temático.
1.2. As submissões deverão ser realizadas através de inscrição via formulário
disponibilizado no site da vouveracessibilidade.com.br e enviado exclusivamente
para o e-mail: comunicacoes.vouverencontro@gmail.com e aguardar confirmação
de recebimento do mesmo.
1.3. O primeiro autor é responsável por envio do trabalho ao e-mail descrito acima.
1.4. Os nomes dos autores(as) e coautores(as) do trabalho devem ser inseridos no
e-mail no ato da submissão, não sendo possível o acréscimo de coautores após a
avaliação dos trabalhos.
1.5. Solicitamos o envio dos trabalhos em “pdf”.
1.6. A revisão dos trabalhos será de inteira responsabilidade dos seus autores.
Desta forma, o Resumo Expandido deverá ser enviado com redação e ortografia
adequadas, pois a versão enviada será definitiva.
1.7. As sessões de comunicações têm como finalidade a apresentação de
trabalhos.
1.8. Eixos Temáticos - O 4º Encontro de Acessibilidade Comunicacional em
Pernambuco terá como eixos centrais das discussões as seguintes temáticas:

1.8.1 - Tema 1 Acessibilidade e Inclusão: caminhos possíveis no campo da
educação, da cultura, do lazer, do turismo, dos esportes, da saúde;
1.8.2 - Tema 2 Proposições artísticas em diálogo com a acessibilidade;
1.8.3 - Tema 3 Diversidade humana e estratégias de acessibilidade no ensino e
na produção artística com diferentes públicos (pessoas com deficiências,
idosos, etc).
2. DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS
2.1 As inscrições são gratuitas, mediante o preenchimento de formulário
disponibilizado no site vouveracessibilidade.com.br e encaminhado
exclusivamente para o e-mail: comunicacoes.vouverencontro@gmail.com até
às 23h59min do dia 01 de fevereiro de 2018.
2.2 Cada
trabalho
deve
ser
enviado
para
o
e-mail:
comunicacoes.vouverencontro@gmail.com e deve conter seguinte descrição:
2.2.1 Assunto: Título do trabalho/ Eixo Temático
2.2.2 Corpo do email: Título do Trabalho/ Eixo Temático/ Nome dos
Autores(as)/ Instituição (caso tenha vínculo)
2.2.3 Anexo: Anexar a ficha de inscrição (disponível no site da VouVer)
contendo o Resumo Expandido.
2.3 A inscrição só deverá ser considerada válida após o recebimento de
confirmação encaminhado pela comissão organizadora.
3. SOBRE OS ELEMENTOS E ESTRUTURAS DOS TEXTOS SUBMETIDOS
3.1. O texto de resumo deverá conter no mínimo 4.000 (quatro mil) e no máximo
6.000 (seis mil) caracteres, incluindo os espaços e as referências. Deverá
apresentar de forma consistente a pesquisa ou a ação realizada no campo da
acessibilidade. As referências devem ser citadas e listadas ao final do mesmo nas
referências bibliográficas conforme a ABNT.
3.2. Os resumos expandidos submetidos deverão possuir a seguinte formatação:
a) Margem superior e inferior: 2,5 cm;
b) Margem esquerda e direita: 3,0 cm;
c) Fonte: Times New Roman;
d) Tamanho: 12 (com exceção das citações e notas de rodapé);

e) Espaçamento entre linhas: 1,5;
f) Alinhamento: Justificado;
g) A formatação dos arquivos deve seguir as normas vigentes da ABNT.

4. SOBRE A APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES
4.1. As propostas selecionadas serão apresentadas em dia, local e horário a
serem determinados pela comissão organizadora.
4.2. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados exclusivamente pelo
autor(a) ou, pelo menos, por um dos autores ou coautores(as) do trabalho.
4.3. A sala de comunicação será coordenada por um(a) mediador(a);
4.4. Cada comunicação terá 15’ (quinze minutos) e ao final de 3 apresentações
haverá um debate de até 30’ (trinta minutos).

5. SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS
5.1. Serão selecionadas até 24 (vinte e quatro) Comunicações que serão
avaliadas quanto à forma e ao conteúdo e obedecerão aos seguintes
critérios:
a) Apresentação da estrutura/formatação do gênero textual solicitado;
b) Redação clara, correta e de acordo com as normas da ABNT;
c) Precisão e riqueza conceitual na abordagem do tema;
d) Interlocução com a produção da área;
e) Relevância, pertinência e atualidade do trabalho para a área;
f) Originalidade e contribuição para o avanço do conhecimento na área,
sejam conceitual ou empírica;
5.2. As submissões que não atenderem a este padrão não serão avaliadas
pelos pareceristas.

5.3. Após aprovação dos textos, conforme cronograma do evento será
disponibilizada uma lista de aceite até o dia 30 de março de 2018, com
Nome dos autores(as), Título do trabalho, acompanhados de data, horário e
local das apresentações.
5.4.
Os selecionados receberão a carta de aceite via email, onde deverão
confirmar sua participação.

6. DO CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO
6.1. Os certificados de apresentação de trabalhos, se devidamente apresentados
por pelo menos um dos autores(as), serão disponibilizados via email, após a
realização do evento.
7. SOBRE OS CASOS OMISSOS:
7.1. Os casos omissos nesta convocatória serão resolvidos pela Produção do 4º
Encontro de Acessibilidade Comunicacional. A presente convocatória entra em
vigor na data de sua publicação.

Recife, 10 de janeiro de 2018.

Contatos/dúvidas:
Email: comunicacoes.vouverencontro@gmail.com
Site: vouveracessibilidade.com.br

