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Primeira Circular- Anexo 

 

OBJETIVOS 

 

Enriquecer e ampliar a consolidação do estatuto epistemológico e metodológico da abordagem 

(auto)biográfica de pesquisa e formação, através de “entradas múltiplas” que possibilitem revisitar 

outros saberes, práticas, sentidos e significações. 

Socializar estudos desenvolvidos no campo da pesquisa (auto)biográfica e suas relações com as 

mobilidades e incertezas vividas na contemporaneidade, face aos novos arranjos sociais e configurações 

identitárias. 

Dialogar sobre as possibilidades das narrativas (auto)biográfica como diferentes fontes para a 

produção de conhecimentos nas mais diversas áreas. 

Reafirmar interlocuções e parcerias em rede com pesquisadores e Grupos de Pesquisa brasileiros 

e internacionais que trabalham com a abordagem (auto)biográfica, marcando seus traços específicos ao 

avanço desse campo de pesquisa.  

 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES 

 

1) Inscrição de trabalhos:  

- Comunicações, Sessões de conversa e Pôsteres (resumos): até 05 de março de 2018; 

- Simpósios Temáticos (textos completos): até 28 de fevereiro de 2018; 

2) Publicação dos resultados da avaliação: até 28 de março de 2018; 

3) Envio do trabalho completo (Comunicações, Sessões de conversa e Pôsteres): até 18 de abril de 

2018. 

 

INSCRIÇÕES 

 

CONGRESSISTAS BRASILEIROS 

Categoria Anuidade da BIOgraph* 

 

Inscrição 

Professores do ensino superior  R$ 150,00 

 

R$ 250,00 

Estudantes de Pós-Graduação  R$ 100,00 

 

R$ 150,00 

Estudantes de Graduação e Professores da 

Educação Básica  

R$ 70,00  

 

R$ 70,00 
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CONGRESSISTAS ESTRANGEIROS 

 

Categoria/Cronograma Anuidade da BIOgraph 

 

Envio de Trabalho Completo 

Professores do ensino superior Isento R$ 350,00 

Estudantes de Pós-Graduação Isento R$ 250,00 

Estudantes de Graduação e Professores da 

Educação Básica 

Isento R$ 70,00 

 
 

PARTICIPANTES (sem envio de trabalho) 

 

Categoria/ Cronograma 01/03 a 30/05/ 2018 01 de junho até 30 

de agosto de 2018 

01 a 20 de 

setembro de 

2018 

Professores do ensino superior (Sócio 

BIOGraph) R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00 

Professores do ensino superior (Não Sócio 

BIOgraph) R$ 450,00 R$ 500,00 R$ 550,00 

Estudantes de Pós-Graduação (Sócio 

Biograph) R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00 

Estudantes de Pós-Graduação (Não Sócio 

BIOgraph) R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 400,00 

Estudantes de Graduação e Professores da 

Educação Básica R$ 70,00 R$ 120,00 R$ 150,00 

 
* O pagamento da anuidade da BIOgraph é condição inicial para submissão de resumos, exceto para professores da rede 

pública e estudantes de graduação. No entanto, os professores da rede pública que são alunos da pós-graduação devem 

efetuar o pagamento da anuidade da BIOgraph para a submissão de trabalho.  

** No processo de inscrição é necessário enviar comprovante de vínculo (professores da educação básica, estudantes de 

graduação e estudantes de pós-graduação), conforme modalidade requerida pelo Sistema da BIOgraph.  

*** As inscrições devem ser feitas diretamente no site do Congresso, através do Sistema Acadêmico-Gerencial da BIOgraph, 

bem como o pagamento. 

 

4) Normas para submissão dos resumos 

 

Formatação dos resumos (para todas as modalidades de trabalho) 

 

• O resumo em português, espanhol, francês ou inglês deverá ter no máximo 2000 (dois mil) 

caracteres, incluindo espaço e três (03) palavras-chave.  

• O arquivo com o resumo do trabalho deverá ser enviado conforme tenplate disponibilizado no site 

do congresso. Não serão aceitos resumos que não sejam enviados de acordo com as orientações 

do congresso. 
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• Os arquivos enviados deverão utilizar obrigatoriamente programas do Microsoft Office, com 

extensão em Word (doc; docx). Não serão aceitos arquivo com a extensão em pdf. 

• O texto do resumo deverá ser enviado em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, 

formatação justificada, folha A4, margens com 2,5, incluindo na seguinte ordem: 

✓ título do eixo temático centralizado, com letras maiúsculas e em negrito; 

✓ título do resumo centralizado, com letras maiúsculas e em negrito; 

✓ nome do(s) autor(es), seguido da instituição e e-mail, na linha abaixo com letra minúscula, 

alinhado à direita, ; 

✓ corpo do resumo; 

✓ três (03) palavras-chave. 

✓ Observação: O resumo não deve conter referências bibliográficas. 

• O resumo deve apresentar o problema e/ou questões da pesquisa, objetivo(s), referencial teórico, 

metodologia desenvolvida, bem como as principais conclusões, tendo clara relação com um dos 

eixos temáticos do Congresso. 

 

5) Normas para submissão dos simpósios 

 

• No caso dos Simpósios, seguir as mesmas normas de formatação acima descritas e, em um arquivo 

único, incluir: 

✓ resumo do simpósio, contendo título do eixo temático, título do simpósio, nome do coordenador e 

dos participantes, seguidos das instituições e dos e-mails, resumo do simpósio que sintetize a 

proposta apresentada e três (03) palavras-chave; 

✓ resumo do trabalho do coordenador; 

✓ resumos dos demais participantes; 

✓ envio do texto completo no processo de submissão da inscrição. 

 

6) Normas para envio de trabalhos completos 

 

• O autor cujo resumo for aprovado deverá enviar, no prazo determinado, o trabalho completo em 

português ou espanhol.  

• Os trabalhos que compõem o SIMPÓSIO deverão ser enviados exclusivamente pelo coordenador 

e organizados em arquivo único, contendo cada trabalho 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 COMUNICAÇÃO deverá ter 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. 

• 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 

constar o resumo. 

• O arquivo com o trabalho deverá ser enviado conforme tenplate a ser disponibilizado no site do 
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congresso. Não serão aceitos os textos completos que não sejam enviados de acordo com as 

orientações do congresso. 

• Os arquivos enviados deverão utilizar obrigatoriamente programas do Microsoft Office, com 

extensão em Word (doc; docx). Não serão aceitos arquivo com a extensão em pdf. 

• O trabalho completo, em qualquer uma das modalidades, deverá ser enviado com a seguinte 

formatação: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm, formatação justificada, folha 

A4, margens com 2,5, incluindo na seguinte ordem: 

✓ título do eixo temático centralizado, caixa alta e em negrito; 

✓ título do trabalho centralizado, caixa alta e em negrito. 

 

•  Só poderão ser apresentados no congresso os trabalhos aprovados e com texto enviado na versão 

completa, de acordo com as orientações relativas a cada modalidade de inscrição. 

 

 

Em breve, publicaremos no site do Congresso as informações gerais sobre a organização do VIII 

CIPA.   

 

Diretoria BIOgraph     Comissão Organizadora VIII CIPA 

 

 

 

 

           

 

 

 

   


