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O documento deve ser enviado em formato OpenOffice ou 
Microsoft Word, RTF.

O texto deve ter um espaço e meio espaçamento entre 
linhas; o tamanho da fonte é 12 pontos, com fonte Arial.

As referências devem ser feitas em estrita conformidade 
com os padrões da sexta edição da APA.

Nas referências, os endereços eletrônicos de recuperação 
devem ser indicados quando apropriado, garantindo que o 
link esteja atualizado e funcional.

A extensão do documento deve ser de no mínimo 6 
páginas e no máximo 12, incluindo referências 
bibliográficas.

Todas as propostas enviadas devem ser originais e 
inéditas, ou seja, não devem ter sido publicadas 
anteriormente. 
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O título da palestra final deve aparecer centrado na letra 
ARIAL em 14 pontos, em negrito.

O título não deve exceder em média 25 palavras.

O nome dos autores deve aparecer justificado na margem 
direita da página, em fonte Arial, em 14 pontos, em itálico, 
sem negrito. As seguintes informações devem ser 
incluídas para cada autor, na íntegra: nomes e 
sobrenomes, afiliação institucional, e-mail, país e registro 
ORCID (https://orcid.org/signin).
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O Resumo não deve exceder 200 palavras e ser 
configurado em espaço simples, fonte Arial 12, deve 
conter; os antecedentes, metodologia, resultados e 
conclusões. Deve ter no mínimo 150 palavras e no máximo 
250.

Deve conter palavras-chave que identifiquem o objeto de 
estudo ou tema desenvolvido no documento. São no 
mínimo três e no máximo sete palavras-chave, sugere-se a 
utilização de tesauros para sua elaboração, como o da 
UNESCO ou o das Ciências da Informação.

2.2 RESUMO

Antecedentes, uma abordagem do problema em estudo.

Deve ser feita menção à literatura recolhida para cobrir o 
estudo do problema.

Declaração da finalidade do trabalho (objetivo ou 
objetivos).

2.3 INTRODUÇÃO
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Nesta seção é apresentado o referencial teórico e / ou 
conceitual do estudo.

Metodologia: técnicas de pesquisa, abordagem, unidades 
de análise, procedimentos utilizados, fontes de dados, 
processamento da informação e interpretação dos 
resultados, hipóteses (dependendo do tipo de pesquisa), 
entre outros.

Resultado do estudo, acompanhado de tabelas, gráficos e 
figuras. O número de tabelas, figuras e gráficos não deve 
ultrapassar dois por página na apresentação dos 
resultados.

2.4 CORPO DA APRESENTAÇÃO

Estes devem estar relacionados aos objetivos propostos 
para o estudo. Nesse sentido, oferecem a possibilidade de 
serem demonstráveis   e amparados pelos dados. Novas 
hipóteses podem ser incluídas se justificadas ou 
recomendações.

2.5  CONCLUSÕES
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Todas as citações e referências dos documentos 
submetidos para publicação devem seguir os padrões da 
APA em sua sexta edição em inglês ou terceira tradução 
para o espanhol.
Incluem-se ao final do documento, em ordem alfabética, 
com recuo em francês, referindo-se apenas aos autores 
citados no corpo do texto.

2.6  REFERÊNCIAS

Para mais detalhes e exemplos de citação e elaboração da lista 
de referências, o XII Encontro, Associação para Educação e 
Pesquisa em Ciência da Informação da   Ibero-América e do 
Caribe, disponibiliza o seguinte guia aos interessados   em  
apresentar trabalhos:
https://www.dropbox.com/s/d0c385f9n53g91h/Manual%20AP
A%20%202010-%20SIBDI.pdf?dl=0

Nota: TODAS as citações e referências devem estar de acordo 
com o guia apresentado.


