
 

7ª CIRCULAR NACIONAL 

INSCRIÇÕES DE TEXTOS COMPLETOS PARA COMPOSIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES 

ESPECIAIS DO X COPENE 

 

Convocamos todos(as) os(as) pesquisadores(as) negros(as), em especial, os(as) sócios(as) da 

ABPN e todos(as) aqueles(as) pesquisadores(as) da temática, sejam negros(as) ou não, para a 

participação no 10º COPENE, por meio da proposição de textos completos para as publicações 

especiais que serão organizadas em forma de coletâneas, de acordo com as normas e condições 

dispostas nesta circular. 

As publicações especiais são espaços para a divulgação do conhecimento científico das(os) 

pesquisadoras(es) negras(os),e de outros pesquisadores(as) da temática, negros(as) ou não,  por meio da 

potencialização do encontro destes  investigadores(as) - em diferentes níveis da formação científica e 

distribuídas(os) pelas diferentes regiões e localidades do país -, no X Copene, e na conversão desta 

potência em instrumento de fortalecimento dos vínculos científicos e produto de divulgação da 

produção especializada destas(es) pesquisadoras(es). 

Serão consolidadas em forma de livros, com indexação e registro junto à Biblioteca Nacional 

(ISBN), Conselho Editorial e Conselho Científico Internacional, propostas apresentadas na fase inicial 

das inscrições no X Copene -, a partir das diversas propostas de textos apresentados nesta fase de 

organização do evento, que constituirão em capítulos da proposta geral. 

Conforme disposto na página do evento, esta é uma publicação cujos custos serão 

compartilhados entre cada componente e a organização do X Copene.  

 

1. Apresentação de propostas de texto completo para Publicações Especiais do X COPENE 

 Para apresentação de propostas de texto completo - para as publicações especiais - que serão 

organizadas em forma de coletâneas: 

 Estar inscrito no X Copene em qualquer uma das categorias do evento. 

 Ter destacada produção científica ou projeto de intervenção pedagógica na área da proposta de 

publicação. 

 Pagar uma única taxa de participação na coletânea, logo após o recebimento da confirmação 

ou aceite da sua proposta. Sugere-se ratear a taxa entre todos os autores, devendo apenas um 

a(o) proponente realizar o referido pagamento. 

 

2. As propostas de texto completo para Publicações Especiais do X COPENE devem ter: 

 Declaração de seção de direitos autorais do texto à ABPN, bem como uma autorização 

destinada aos coordenadores da coleção para a publicação dos textos, conforme modelos 

específicos que serão disponibilizados na página do X Copene.  

 Texto completo para publicação na coletânea, contendo: a) Título; b) Logo abaixo do título, 

nome (s) do/a (s) autores (as) em, no máximo, quatro (4), titulação e vínculo institucional; c) 

resumo do texto em no máximo de 2.800 caracteres com a discriminação do objeto da pesquisa 

ou da experiência didático-pedagógica, referencial teórico e metodológico, etapas de 

desenvolvimento, e principais resultados alcançados, até cinco palavras chaves e referência à 

possível agência financiadora e/ou instituição de desenvolvimento; d) até 3 palavras chaves. 

 Agência de fomento/financiamento, quando houver; e) Introdução, desenvolvimento (em uma 

ou mais seções), considerações finais/conclusões e referência. Todas as seções ou capítulos 

devem estar de acordo com a nova ortografia da língua portuguesa, e das normas técnicas da 

ABNT. 

 O texto deverá ser digitado em formato WORD ou RTF, com margens inferiores, superiores e 

laterais de 3 cm, numerado a partir da segunda página, com, no mínimo 5 e, no máximo, 15 

páginas, e, deve ser redigido com estreita observação às normas técnicas da ABPT, das normas 

ortográficas e gramaticais, bem como demais normas acadêmicas aplicáveis. 

 Os textos apresentados deverão ser objeto de correção ortográfica, gramatical e normativa, antes 

da sua apresentação como proposta para composição da coletânea escolhida, independente das 

correções e adaptações que, por ventura, ocorram em função de padronização da obra. 

 Os autores serão responsáveis intelectuais pelos textos apresentados, devendo observar as 

normas específicas de direitos autorais, especialmente, as que caracterizam o plágio, bem como 

os direitos de uso de imagem e as citações de fontes dos textos gráficos e iconográficos 

apresentados no corpo da proposta de publicação. 

 Ao final do texto, deverão ser apresentadas as notas biográficas e endereços de e-mailde cada 

um dos autores. 

 



 

3. São ações de responsabilidade dos/as proponentes de texto completo para Publicações 

Especiais do X COPENE 

 Coordenar a proposta com os(as) demais autores(as). 

 Realizar a revisão bibliográfica e gramatical do texto de acordo com as normas específicas da 

língua portuguesa, bem como com as demais normas técnicas, com especial observação aos 

critérios éticos quanto à divulgação dos resultados de pesquisa. 

 Responder em todas as instâncias pela autoria dos textos apresentados. 

 

4. Das condições de co-participação e co-financiamento das Publicações Especiais do X COPENE. 

 Para a participação com a proposição de textos completos - que comporão as publicações 

especiais do X Copene - cada texto (e não autor), contribuirá com os valores definidos no 

projeto da publicação a título de contrapartida, fazendo jus, a título de remuneração por direito 

autoral, de 10 exemplares da coletânea para cada texto submetido, bem como a aquisição por 

meio de preço promocional, da publicação, caso a obra seja disponibilizada para a venda 

comercial. 

 Cada autor poderá adquirir antecipadamente participação adicional na publicação, por meio de 

aquisição de cota correspondente ao valor da contrapartida financeira. Essa participação 

adicional lhe conferirá o direito a um novo bloco de 10 publicações. 

 Os demais custos de financiamento da Coleção, bem como de cada um dos volumes da 

coletânea, serão de responsabilidade da coordenação do X Copene e da Coletânea, que 

negociará a viabilidade financeira e editoral da publicação, com editoras, agências de fomento, 

empresas e outros órgãos. 

 As publicações, que forem organizadas a tempo, poderão ser lançadas no X Copene. 

As inscrições dos participantes no X COPENE poderão ser feitas numa das modalidades abaixo: 

 

MODALIDADES 

SÓCIO DA ABPN Até 30/03/2018 

Coletânea especial ABPN R$ 300,00 

NÃO SÓCIO Até 30/03/2017 

Coletânea especial ABPN R$ 600,00 

 

5. Cronograma 

 Até 15/07/2018 – Submissão de propostas de textos completos para as publicações especiais 

(organizadas em forma de coletâneas para lançamento no X Copene). 

 Até 30/07/2018 – Envio das cartas de aceites e divulgação das propostas de textos completos 

para as publicações especiais (organizadas em forma de coletâneas aprovadas para lançamento 

no X Copene). 

 Até 10/08/2018 – Prazo final para pagamento da taxa de participação nas publicações especiais, 

pelos autores que tiveram as propostas de publicações aprovadas para a composição das 

coletâneas para lançamento no X Copene. 

 Até 15/09/2018 – Prazo final para a submissão de propostas de textos completos para as 

publicações especiais (organizadas em forma de coletâneas para lançamento no X Copene). 

 Até 30/09/2018 – Envio das cartas de aceites e divulgação das propostas apresentadas no 

segundo período de submissão de textos completos para as publicações especiais, (organizadas 

em forma de coletâneas aprovadas para lançamento após o X Copene). 

 Até 10/10/2018 – Prazo final para pagamento da taxa de participação nas publicações especiais, 

para autores que tiveram as propostas de publicações apresentadas no segundo período de 

apresentação de textos completos para as publicações especiais (organizadas em forma de 

coletâneas após o X Copene). 

 

MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM: www.copene2018.eventos.dype.com.br 

 

http://www.copene2018.eventos.dype.com.br/

