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CHAMADA 001/2018/CABIBLIO 

 

Estão abertas as inscrições para a submissão de trabalhos acadêmicos para o I 

Simpósio de Biblioteconomia e Ciência da Informação, trazendo a temática: Cenários 

e Atores na Pesquisa Científica, que acontecerá no período de 05 a 09 de novembro 

de 2018, no Audicine do SESC Esplanada.  

1 PÚBLICO-ALVO: Alunos, egressos e profissionais da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação; Grupos de Pesquisas que possuam estudos alinhados aos eixos 

temáticos.  

2 TIPO DO TRABALHO: Resumo Expandido 

3 EIXOS TEMÁTICOS: 

1. Unidades de Informação no contexto atual: Biblioteca Escolar; Universitária; 

Comunitária; Especializada/Temáticas; Pública; Arquivos; Museus; Centros de 

Informação e Documentação 

2. Ciência, Tecnologia e Sociedade: bibliometria, cientometria, estudos de gênero  

3. Representação Temática da Informação 

4. Formação e Desenvolvimento de Acervo 

5. Gestão de Unidades de Informação 

6. Competência em Informação 

7. Biblioteconomia Social 

8. Formação e atuação do profissional em Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 

9. Estudos de Usos e Usuários da Informação 

10. Marketing em Unidades de Informação 

11. Bibliotecas, Preservação e Memória 

4 NORMAS PARA SUBMISSÃO 

• O resumo expandido deve conter no mínimo 1000 e no máximo 1500 

palavras, incluindo referências e notas. As citações de artigos (referências) 

no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT.  

• Serão desclassificados sumariamente os resumos expandidos que 

desrespeitarem os limites estipulados acima. 
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4.1 FORMATAÇÃO: O trabalho deve ser apresentado em formato eletrônico PDF, 

configurando a página para tamanho de papel A4, com orientação retrato, 

margem superior e esquerda igual a (3cm), inferior e direita igual a (2cm). Deve 

ser empregada a fonte ARIAL, corpo 12 e espaçamento 1,5 linhas em todo o 

texto. O alinhamento deve ser justificado, à exceção do título. As páginas 

devem ser numeradas embaixo e à direita, em algarismos arábicos.  

Título: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, fonte Arial, 

tamanho 12. 

Autoria do trabalho: Sob o título, após dar um espaçamento (1,5 linhas), 

identificar o(s) autor(es) do trabalho, seguido(s) de nota de rodapé com titulação, 

curso, instituição e e-mail de cada autor. A identificação do professor orientador 

(caso tenha) segue a mesma forma de identificação, em nota de rodapé. Colocar 

o(s) nome(s) do(s) professor(es) orientador(es), apresentando a titulação destes 

(Es – para Especialista, Me – mestres, Dr – doutor, pos doc), além do vínculo 

(curso e instituição) e o endereço eletrônico (e-mail).  

Resumo expandido: Deverá abranger breves e concretas informações sobre o 

Objeto do trabalho acadêmico, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões do 

trabalho, mas de forma contínua e dissertativa, sem parágrafos ou identificação. 

Deverá conter os seguintes elementos constitutivos:  

• A introdução: deve ser breve e, de forma clara, justificar o problema estudado. 

Nela deverão ser informados os objetivos do trabalho realizado. 

• A metodologia, também elaborada de forma concisa e clara, deve fazer com 

que o leitor entenda os procedimentos utilizados na pesquisa, projeto ou outra 

produção temática.  

• Os resultados ou resultados parciais devem, à luz do aporte teórico utilizado 

no trabalho de pesquisa, evidenciar análise e discussão dos dados obtidos. 

Podem-se usar recursos ilustrativos de figura ou tabela, acompanhada (o) de 

análise indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. Tabela ou 

figura (fotografia, gráfico, desenho), caso haja, deve apresentar qualidade 

necessária para uma boa reprodução. Deve ser gravada(o) no programa Word 

para possibilitar correções, caso necessário. Deve ser inserida(o) no texto e 

numerada(o) com algarismos arábicos. Na tabela (sem negrito), o título deve 

ficar acima e na figura (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável 

evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de figuras e tabelas.  

• As conclusões ou considerações finais deverão ser elaboradas com verbos 

no presente do indicativo. Deverão considerar os objetivos explicitados e os 

resultados indicados no Resumo Expandido.  

• Palavras-chave: Estas não devem estar presentes no TÍTULO. Na linha 

imediatamente abaixo do resumo, devem vir as palavras-chave (três palavras) 

para indexação, com alinhamento justificado, separadas por ponto, seguido de 

inicial maiúscula.  
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• Área do conhecimento virá abaixo das palavras-chave e separada destas por 

uma linha em branco. A classificação da área de conhecimento é fixada na 

tabela do CNPQ 

(http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConheciment

o.pdf) e refere-se ao conteúdo preponderante da pesquisa.  

• Financiamento: No caso de projetos que foram financiados, destacar, na linha 

imediatamente abaixo das palavras-chave, o(s) órgão(s) financiador(es) da 

produção acadêmica.  

• Referências: Deverão constar apenas autores e obras mencionados no texto, 

obedecendo-se às normas da ABNT. 

 

5 FORMA DE SUBMISSÃO 

Período: de 2/10/2018 a 21/10/2018 

Link para formulário e submissão do arquivo: < 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeko5XPBbnIPyT5C1O5EGpiC_I1gvg9XdbKiPGsx6aTAFnL

xQ/viewform?c=0&w=1> 

• Todas as informações deverão ser obrigatoriamente preenchidas e os 

erros de digitação serão de responsabilidade do(s) autor(es);  

• Em caso de mais de um autor, apenas UM deverá submeter o trabalho e 

preencher os dados dos outros autores no formulário; 

• Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail 

<1simpbiblio@gmail.com> ou pelos contatos (69) 99244-0599 (Herta 

Maria) ou (69) 99266-0723 (Aline Leal). 

 

6 NORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

• O formato da apresentação será oral, com tempo máximo de 15 minutos para 

cada apresentação. A Comissão Organizadora disponibilizará de: Projetor 

multimídia; notebook; caixa de som; microfone. Em caso de uso de slides, 

utilizar no formato Power Point (PPT) ou PDF.   

 

• Em caso de aprovação, para os trabalhos com mais de 1 (um) autor, deverão 

escolher apenas 1 (um) para a apresentação oral.  

 

• Data para apresentação dos trabalhos: 08/11/2018 a partir das 19h, no 

Audicine SESC Esplanada (Av. Presidente Dutra, n. 4175, Bairro Olaria)  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeko5XPBbnIPyT5C1O5EGpiC_I1gvg9XdbKiPGsx6aTAFnLxQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeko5XPBbnIPyT5C1O5EGpiC_I1gvg9XdbKiPGsx6aTAFnLxQ/viewform?c=0&w=1
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7 MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 

 

TÍTULO (caixa alta, arial 12, negrito) 

 

Autor1 

 

INTRODUÇÃO 

Deve ser breve e, de forma clara, justificar o problema estudado. Nela deverão 

ser informados os objetivos do trabalho realizado. 

METODOLOGIA 

Elaborada de forma concisa e clara, deve fazer com que o leitor entenda os 

procedimentos utilizados na pesquisa, projeto ou outra produção temática.  

RESULTADOS/RESULTADOS PARCIAIS 

Devem, à luz do aporte teórico utilizado no trabalho de pesquisa, evidenciar 

análise e discussão dos dados obtidos. Podem-se usar recursos ilustrativos de figura 

ou tabela, acompanhada (o) de análise indicando sua relevância, vantagens e 

possíveis limitações. Tabela ou figura (fotografia, gráfico, desenho), caso haja, deve 

apresentar qualidade necessária para uma boa reprodução. Deve ser gravada(o) no 

programa Word para possibilitar correções, caso necessário. Deve ser inserida(o) no 

texto e numerada(o) com algarismos arábicos. Na tabela (sem negrito), o título deve 

ficar acima e na figura (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável evitar 

a apresentação dos mesmos dados na forma de figuras e tabelas.  

                                                                 
1 Nota de rodapé com titulação, curso, instituição e e-mail de cada autor 
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CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deverão ser elaboradas com verbos no presente do indicativo. Deverão 

considerar os objetivos explicitados e os resultados indicados no Resumo Expandido.  

 

Palavras-Chave: 3 palavras-chave separadas por ponto.   

Área do Conhecimento: Consultar tabela do CNPQ (link disponível na chamada) 

Financiamento: No caso de projetos que foram financiados, destacar, na linha 

imediatamente abaixo das palavras-chave, o(s) órgão(s) financiador(es) da produção 

acadêmica. 

REFERÊNCIAS 

Alinhadas à esquerda, deve seguir as normas da ABNT para referências 

bibliográficas.  

 

Observações: O resumo expandido deve conter no mínimo 1000 e no máximo 1500 

palavras, incluindo referências e notas. As citações de artigos (referências) no texto 

devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT. Todo o texto deverá estar com espaçamento de 1,5, salvo as referências, 

deverá estar justificado. Os títulos de seções em caixa alta e negrito, como no modelo 

acima. As páginas devem estar numeradas na parte inferior, canto direito. 

 


