
 
 

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO 
 

1)    Podem participar do I Fórum das CPAs da Paraíba e III Encontro das CPAs do 

Nordeste estudantes de Graduação e Pós-Graduação, professores, pesquisadores, técnicos 

administrativos, membros de CPA, devidamente inscritos. 

  

2)    Serão aceitos ARTIGOS COMPLETOS, segundo as normas existentes no Anexo 

1 do presente edital, nas modalidades: Comunicação Oral, Pôster e Relato de experiência 

(este último, adaptar o modelo de comunicação oral). 

  

3)    Cada autor poderá inscrever até 3 (três) artigos, sendo apenas 1 (um) como autor 

principal e 5 (cinco) em coautoria. 

  

4)    A comunicação oral/relato de experiência enviado para o Fórum das CPAs da Paraíba 

e III Encontro das CPAs do Nordeste será submetido à apreciação de, pelo menos, 02 

(dois) avaliadores, membros da comissão científica do seminário. Ademais, os resultados 

finais das avaliações não serão passíveis de recurso. 

  

5)    Os artigos deverão ser classificados e ter a discriminação de uma das áreas temáticas 

do evento, pelo próprio participante. 

 

6)    Critérios de Avaliação dos Trabalhos: 

   6.1 Relevância e pertinência do trabalho para a discussão da temática e do eixo temático; 

   6.2 Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; 

   6.3 Interlocução com a produção da área, exceto relato de experiência; 

   6.4 Originalidade e contribuição para o avanço do conhecimento da área; 

   6.5 Conclusão fundamentada; 

   6.6 Emprego da norma padrão da Língua Portuguesa; 

   6.7 Anonimato; 

   6.8 Avaliação quanto à forma: a avaliação em relação à forma é realizada pela 

Coordenação do Comitê Científico, obedecendo às orientações estabelecidas. Os 

trabalhos que não atenderem às normas especificadas serão automaticamente eliminados. 

 

7)    Áreas temáticas: 

   7.1    Metodologias de Autoavaliação desenvolvidas por Comissões Próprias de 

Avaliação (CPA); 

   7.2    Apropriações dos diagnósticos da avaliação interna e externa na gestão das IES: 

tendências e impasses; 

   7.3    Avaliação interna e externa: relações e implicações; 

   7.4    Novos Cenários para a CPA.  

   7.5   Avaliação de Cursos de Graduação 

   7.6   Políticas de Avaliação da Educação Superior 

   7.7   Avaliação da aprendizagem na Educação Superior 

   7.8   Exame Nacional do Desempenho Estudantil (ENADE)  

   7.9   Novos instrumentos de avaliação 

  

8) Modo de Apresentação: 

   8.1. Comunicação Oral/Relato de experiência 

A apresentação será com o tempo de 15 minutos por trabalho e 5 minutos para discussão. 

   8.2. Painel 



 
 

A apresentação dos trabalhos será em painel 90x1,20m, conforme modelo em anexo. É 

obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar. 

  

9) Os artigos devem ser enviados até o dia 22 de julho de 2018 para o e-mail: 

submissao.trabalhos.cpa.ufpb@gmail.com. 

 

10) Os artigos enviados e aprovados para apresentação serão publicados no e-book da 

CPA/UFPB correspondente ao ano de 2018. 

 

 

 
Profa.  MÔNICA DIAS PALITOT 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 – NORMAS DE SUBMISSÃO 
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TÍTULO DE SEU ARTIGO EM MAIÚSCULAS 

Subtítulo de seu trabalho (se houver) 

 

Nome do autor (ou autores)1 

 

RESUMO 

 

O resumo do texto deve ter entre 500 e 1.000 caracteres em espaço simples. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Palavra-

chave 4. Palavra-chave 5. 

 

 

TITLE 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

KEYWORDS:  
 

 

 

Escreva aqui o seu artigo, numa extensão de 10 a 20 páginas. Deverá O artigo 

deve apresentar o objeto de estudo, a metodologia de análise, o quadro teórico de 

referência e a análise propriamente dita. A fonte é Times New Roman, corpo 12, espaço 

1,5 nas entrelinhas. Usar itálico para palavras estrangeiras. Se o trabalho contiver 

imagens, estas devem estar em JPG 300dpi, inseridas no próprio arquivo do trabalho 

(DOC ou DOCX); o formato JPG deve ser utilizado exclusivamente para as imagens. 

As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em corpo 10, com 

espaçamento simples entre as linhas e destacadas do texto por margem 

esquerda maior que a do parágrafo; as citações de até três linhas devem integrar 

o corpo do texto e ser assinaladas entre aspas. Informar (AUTOR, ano, p. 79). 

 

Escreva aqui o seu artigo, numa extensão mínima de 35.000 (trinta e cinco mil) e 

máxima de 45.000 (quarenta e cinco mil) caracteres, incluindo espaços. O artigo deve 

apresentar o objeto de estudo, a metodologia de análise, o quadro teórico de referência e 

a análise propriamente dita. A fonte é Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 nas 

entrelinhas. Usar itálico para palavras estrangeiras. Se o trabalho contiver imagens, estas 

                                                           
1 Escreva aqui o Nome e Sobrenome – Instituição – e-mail 



 
 

devem estar em JPG 300dpi, inseridas no próprio arquivo do trabalho (DOC ou DOCX); 

o formato JPG deve ser utilizado exclusivamente para as imagens. 

Escreva aqui o seu artigo, numa extensão mínima de 35.000 (trinta e cinco mil) e 

máxima de 45.000 (quarenta e cinco mil) caracteres, incluindo espaços. O artigo deve 

apresentar o objeto de estudo, a metodologia de análise, o quadro teórico de referência e 

a análise propriamente dita. A fonte é Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 nas 

entrelinhas. Usar itálico para palavras estrangeiras. Se o trabalho contiver imagens, estas 

devem estar em JPG 300dpi, inseridas no próprio arquivo do trabalho (DOC ou DOCX); 

o formato JPG deve ser utilizado exclusivamente para as imagens. 
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