NORMAS PARA SUBMISSÃO
CALL FOR PAPERS
1 SUBMISSÃO
A submissão é efetuada pelo sistema GERE UFBA disponível na aba “Inscrição” no site
http://concitec2.com/pages/submissao.html
O sistema GERE da UFBA registra e informa ao autor responsável o recebimento do
manuscrito. Cabe à comissão científica do evento verificar se o texto segue as normas
para submissão. Em caso negativo, é informado ao remetente que reenvie o trabalho,
atendendo às diretrizes do evento.
Os autores de trabalhos, posters ou minicursos aprovados para a apresentação deverão
se inscrever no 2nd CONCITEC até o dia 25/10/2018, para apresentação e publicação
dos mesmos com certificados.
O 15/11/2018 é a data limite para a inscrição antecipada no segundo CONCITEC
daqueles que não forem apresentar trabalhos por posters. Após essa data as inscrições
serão recebidas na secretaria do evento.
a) Os artigos submetidos deverão constar os nomes dos autores e coautores, com
suas espectivas titulações, vinculações e correio eletrônico;
b) O formato do artigo deverá ser exclusivamente em Word (.doc);
c) Cada autor só poderá submeter um artigo para avaliação, podendo ser co-autor
em dois outros trabalhos (artigo ou pôster);
d) Aceitam-se artigos em português, inglês ou espanhol;
e) O manuscrito enviado ao evento não pode estar em tramitação em outro(s)
órgão(s) ou periódico(s) para publicação e nem ter sido anteriormente
publicado;

f) O artigo pode apresentar figuras coloridas (fotografias, gráficos, diagramas, etc.),
porém o evento só aceita arquivos com, no máximo, 2,0 Mb.
O modelo para submissão de trabalhos, encontra-se disponível no link:
http://concitec2.com/pages/submissao.html
2 DATAS IMPORTANTES
2nd CONCITEC: 26 a 29 de novembro de 2018.
Submissão de artigos: 01/11/2017 até 31/07/2018, às 23h:59.
Prazo para resultados da comissão científica dos trabalhos aprovados: 30/09/2018
Prazo limite para divulgação do resultado: 10/10/2018
Prazo de pagamento para aqueles que tiveram trabalhos aprovados: 25/10/2018
Inscrição em workshop: 30/09/2018 até 25/11/2018, às 23h:59.
Prazo para inscrição para autores e expositores de startup 10/11/2018.

3 ACEITE
Em caso de aprovação do trabalho submetido, a comissão cientifica entrará em contato
com o autor para que efetue o pagamento. O autor responsável pela submissão deverá
anexar como documento suplementar, cópia do comprovante de depósito referente ao
pagamento da taxa de inscrição.

4 RECUSA
Quando recusado, o manuscrito será arquivado, eliminando, podendo os autores, a
partir daí, encaminharem o trabalho a outro evento;

5 TRADUÇÃO PARA A LINGUA INGLESA
A tradução para a língua inglesa dos manuscritos submetidos em português ou em
espanhol é opcional, não sendo obrigatória para publicação;

6 PUBLICAÇÃO
Os manuscritos serão publicados nos Anais do Evento 2nd Concitec, sendo que o melhor
trabalho de cada GT será publicado em Revista, Livro ou E-book Convergência em
Ciência da Informação, volume 2.
Desse modo, a publicação do dos Anais sera em Anais Eletrônico e estarão disponíveis
online em sistema de acesso livre (open access – OJS).
SITE DO 2nd CONCITEC:
http://concitec2.com/index.html
7 OBSERVAÇÃO
Casos que não estiverem definidos nesta norma geral deverão ser submetidos para
análise da Comissão Científica do CONCITEC.
O MODELO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ENCONTRA-SE DISPONIVEL EM:
http://concitec2.com/pages/submissao.html
Dúvidas e sugestões a comissão científica somente devem ser feitas por este e-mail:
scientificconcitec@gmail.com
O MODELO DE SLIDES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS APROVADOS,
ENCONTRA-SE DISPONIVEL EM:
http://concitec2.com/pages/submissao.html

Profa. Dra. Barbara Coelho
Coordenadora do CONCITEC

