ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Olá, companheiros e companheiras ANPAEAN@S!
Espero que todos estejam bem.
Comunicamos que a seção ANPAE Alagoas publicará um livro, no formato e-book, neste segundo
semestre de 2020.2. Acredito que nos meses de julho/agosto de 2020 a publicação já estará
concluída e disponível no site da ANPAE, uma vez que não realizaremos um evento local em
tempos de Pandemia do Covid-19. PARTICIPEM!
Tema: Políticas e Gestão da Educação Brasileira em Cenário Alagoano
Resumo da proposta: O livro tem como objetivo reunir 15 (quinze) textos produzidos por
anpaean@s de Alagoas que discutiram ou discutam em suas Teses, Dissertações, Pesquisas e
demais Trabalhos, acerca das Políticas e Gestão da Educação Brasileira nas práticas dos Sistemas
Educacionais, dos Órgãos Colegiados, das Redes de Ensino, das Unidades Escolares, entre outros
correlatos contextos em Alagoas. Os textos que comporão a obra podem assumir diferentes aportes
teórico-metodológicos, estar relacionados às diversas discussões, reflexões em torno da
investigação, desenvolvimento e práticas, afirmando-se como uma proposta que referência
anpaean@s que visam colaborar com o cenário e na divulgação de pesquisas na área educacional
em Alagoas.
Áreas de pesquisa relacionada ao tema proposto:
Políticas, Gestão, Financiamento, entre outras que se correlacionam na teoria e na prática das
necessidades educacionais em Alagoas.
Organizadores:
Edna Cristina do Prado, Javan Sami Araújo dos Santos e Salatiel Braga Trajano Júnior.
Prazos para submissão dos artigos:
30/06/2020 – primeira chamada
05/07/2020 – segunda chamada
Critérios de Avaliação
A avaliação dos trabalhos segue critérios essenciais para o julgamento. Seguem abaixo os
principais critérios adotados:
1. Adequação da temática ao escopo do livro, produções acadêmicas e sua contribuição para
a área no cenário alagoano.
2. Apresentação do Resumo contendo objetivo, referencial teórico, procedimento
metodológico e resultado(s).
3. Clareza na introdução do artigo, apresentação do objeto, dos objetivos e da estrutura do
artigo.
4. Coerência na estrutura do texto, considerando-se o procedimento teórico-metodológico e o
objetivo anunciado.
5. Consistência teórica e rigor conceitual e argumentativo.
6. Relevância científica para a área educacional.
7. Conclusões finais do que é apresentado nos objetivos e no procedimento teóricometodológico.
8. Qualidade da redação e adequação do texto aos padrões da Língua Portuguesa.
9. Indicação das referências conforme as Normas da Revista e da ABNT.
10. Citação dos autores e das obras elencadas nas referências.

Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo
com as normas serão devolvidas aos autores.
1. Ser sócio da ANPAE seção Alagoas, quite com a anuidade 2020.
2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word (.doc, Modo de
Compatibilidade).
3. URLs para as referências foram informadas quando necessário.
4. O texto está em espaço entrelinhas 1.5; usa fonte Times New Roman de corpo 12;
emprega negrito em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas
estão inseridas no texto, não no final do documento, como anexos.
5. A identificação de autoria dos participantes do trabalho deve ser mencionada no arquivo.
6. Para cada artigo exige-se que pelo menos um dos três autores tenha o título de doutor ou
mestre e seja associado da ANPAE, quite com a anuidade de 2020. Todos os autores devem
ter registro no ORCID.

FORMATAÇÃO DO ARTIGO
O texto deve ser apresentado em Word for Windows, em fonte Times New Roman 12, com
alinhamento justificado, espaçamento 1,5 e com parágrafo de 2 centímetros. As margens esquerda
e superior contendo 3 centímetros e as margens direita e inferior, 2 centímetros; contendo, no
mínimo 8 páginas e, no máximo 12 páginas em tamanho A4, incluindo-se as referências.
O trabalho deve contemplar os seguintes itens: título, introdução (objetivo(s) do trabalho,
justificativa - o que motivou a pesquisa, o estudo ou a experiência -, local e período de realização
e metodologia - procedimentos e instrumentos utilizados); desenvolvimento (descrição e análise
dos resultados); conclusões e referências (obras citadas conforme as normas da ABNT), seguindo,
impreterivelmente, a norma padrão da linguagem. As notas serão apresentadas no final do texto e
numeradas sequencialmente. O título do trabalho será apresentado em letra maiúscula, negrito e
centralizado na página. O texto completo do artigo deve possuir identificação pessoal. O resumo
deve conter identificação pessoal abaixo do título (nome dos autores, e-mail, instituição e agência
financiadora do projeto, se for o caso há época ou atualmente), com até 250 palavras, seguidos de
três palavras-chave.

Mais detalhes com JAVAN SAMI ARAÚJO DOS SANTOS
(82) 98869 0431 WhatsApp - Oi ou (82) 99695 9643 - TIM

P.S.: No envio do artigo, colocar no corpo do e-mail, nome completo dos autores, seus respectivos
dados de mini currículo e telefones para contato.

Cuidem-se, cuidem dos seus e proteja os outros!

Abraços,

