anped - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
Agenda Acadêmica 2019
Março
Submissão está condicionada ao pagamento da anuidade de 2019

01/03 - 01/04

Submissão de Textos/Propostas para a 39ª Reunião
Nacional (trabalho, pôster e minicurso)

O texto/proposta deve ser enviado exclusivamente pelo Portal ANPEd
(http://www.anped.org.br), por meio do cadastro pessoal do(a) autor(a).
Submissão de Minicursos - Todos os Gts receberão propostas por
demanda espontânea (portal anped)

até 10/03

Vencimento da anuidade de 2019 com desconto de 5%
Prorrogado até 21 de março

até 29/03

Fechamento da programação - Ajuste Finais (Diretoria,
coordenadores de GTs, Forpred e Fepae)

Abril
até 11/04

Prorrogação da submissao de texto/proposta

até 15/04

Convocação dos Suplentes para o Comitê Científico

16/04 - 29/04

Distribuição dos textos/propostas para os consultores Ad hocs Coordenadores de GTs distribuem os textos para 01(um) adhoc do GT
Distribuição dos trabalhos entre os membros do Comitê
Científico

Distribuição dos trabalhos entre os membros do Comitê Científico das
subáreas.

22/04 - 27/05

Período de Avaliação pelo Comitê Científico - Primeira Fase

Avaliação dos Trabalhos

29/04 - 13/05

Período de Avaliação dos Ad hocs

Avaliação dos Trabalhos, Pôsteres e Minicursos

14/04 - 27/05

Período de Avaliação dos Coordenadores de GTs (Pareceres Consolidação da avaliação feita pelos consultores Ad hocs de trabalhos
Consolidados dos Pôsteres e Minicursos submetidos ao GT) pôsteres e minicursos submetidos ao GT

até 22/04

Maio
28/05 - 17/06
(2a.fase)

Consolidação final da avaliação da primeira fase (Comitê Científico + Ad
Período de Avaliação pelo Comitê Científico - Segunda Fase hoc);
Preparação para a Reunião do Comitê Científico

Julho
Reunião do Comitê Científico

Local: UFES - Vitória/ES

Divulgação do Resultado da avaliação dos trabalhos,
pôsteres e minicursos no Portal da ANPEd.

Acesso ao resultado por meio do cadastro pessoal de cada autor no Portal
da ANPEd www.anped.org.br

03/07 - 08/07

Prazo para autores de trabalho excedente declinar da
publicação.

Encaminhar e-mail para secretariaexecutiva@anped.org.br

03/07 - 04/07

Período para envio de recursos pelos autores de
trabalhos negado.

Apenas a categoria Trabalho pode solicitar recurso.
Recurso deve ser enviado pelo autor que submeteu a proposta

Disponibilização via sistema do Resultado Final da avalição
dos trabalhos no cadastro dos coordenadores

disponibiilzação via sistema para montagem da grade de apresentação
dos autores

Período para análise dos recursos

11 dias

Divulgação do Resultado FINAL após a avaliação dos
RECURSOS

Acesso por meio do cadastro pessoal de cada autor no Portal da ANPEd

01/07

até 03/07

Até 05/07

05/07 - 15/07

a partir de 15/07

Até 31/07

Data limite para os autores de texto/propostas aprovados
para apresentação pagarem a inscrição na 39ª Reunião
Nacional

até 31/07

Finalização pelos coordenadores de GTs da montagem da
grade de apresentação dos trabalhos dos autores

coordenadores enviam à secrataria a grade montada da programação dos
Gts

Agosto
até 23/08

Disponibilização no portal da grade de programação de cada
GT com as datas de apresentação dos autores

até 23/08

Finalização dos Relatório de Atividades dos GTs, Forpred,
Fepae - envio dos relatórios para divulgação
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Até 29 de agosto

Formatação dos Trabalhos, Posteres e minicursos aprovados
Aplicativo, Anais eletrônicos e site do evento
Formatação da programação

Setembro
até 02/09

Envio dos ANAIS da 39a. para publicação em mídia eletrônica Publicação em mídia eletrônica

Outubro
39ª Reunião Nacional da ANPEd
20 a 24 de outubro
Campus da UFF - Niteroi - Rio de Janeiro

Novembro
até 22/11

Data limite para os coodenadores de GT, CC,Forpred, FEPAE
enviarem os relatórios finais da 39ª Reunião Nacional da
ANPEd

Dezembro
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