SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Tema: ARQUIVOLOGIA SEM FRONTEIRAS: INTERFACES DO CAMPO

O XX Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia terá 3 eixos, descritos a seguir:

EIXO 1
A interdisciplinaridade entre
a Arquivologia e as outras
áreas de saber.

EIXO 2
Gestão da Informação
Arquivística

EIXO 3
Sociedade, memória,
cultura e Arquivologia

Aqui, será apresentado o I Seminário Interdisciplinar de
Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, quando serão
apresentadas palestras envolvendo profissionais das áreas
citadas. O eixo contemplará as reflexões sobre os horizontes
científicos e epistemológicos da Arquivologia, o seu local de
produção de conhecimento, a definição e o alargamento das suas
fronteiras e dos seus marcos interdisciplinares e a manifestação
do fenômeno informacional arquivístico.
Esse eixo visa contemplar os trabalhos e pesquisas que
reflitam questões sobre as operações e procedimentos envolvidos
nos processos arquivísticos, na produção e uso dos arquivos.
Aspectos relacionados à gestão de serviços e instituições
arquivísticas, implantação e avaliação de programas arquivísticos
nos setores públicos e privados serão abordados neste eixo,
como também os modelos de gestão de documentos adotados
nas instituições, a administração de arquivos permanentes, a
preservação e acesso à informação e os atuais desafios
referentes ao desenvolvimento da tecnologia.
O eixo visa receber trabalhos que apresentam uma reflexão sobre
o papel do arquivista na sociedade, dos arquivos e da
Arquivologia como agentes histórico-sociais, sendo considerados
fontes de transformação social, já que favorecem o acesso a
direitos coletivos e individuais. Serão contemplados temas que
abordem: educação patrimonial, memória e cultura nos diversos
tipos de arquivos, usos da informação arquivística, a Arquivologia
e suas interlocuções com outros campos científicos, tais como
História, Direito, Administração, entre outros.

O evento contará com três modalidades de inscrição, devendo o autor escolher uma
delas, levando em consideração os eixos temáticos estabelecidos. Os trabalhos poderão
ter até 3 (TRÊS) autores. Cada autor poderá enviar até 2 (DOIS) trabalhos, porém para
eixos temáticos diferentes. As modalidades são as seguintes:

● Artigos científicos
● Pôsteres
● Monografias (MONOARQ): Recém formados dos cursos de Arquivologia e de
cursos interlocutores (Biblioteconomia, Museologia, História, Direito, dentre outros)
podem expor suas monografias, devendo seguir as normas de submissão e os
eixos do evento.
Escolhido o eixo temático, siga os passos abaixo.

ENVIO DE RESUMOS
Os resumos devem ser enviados para o e-mail cientifica.enearq2016@gmail.com de
acordo com a NBR 6028-2003 - Resumos:

● O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e
não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único.
● Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
● As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da
expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto.
● O resumo deve apresentar claramente o conteúdo do trabalho/artigo.
● Deve informar ao leitor: temática e problemática, finalidades, metodologia,
resultado e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive,
dispensar a consulta ao original.

ESTRUTURA:
Parágrafo único de 100 a 250 palavras (para artigos e pôsteres) e 100 a 500 palavras
(para monografia) em texto contínuo, em fonte Times New Roman, tamanho 10, sem
citações ou tópicos, e conter de 3 a 5 palavras-chave.

ENVIO:
O resumo deve ser enviado no período de 01/04/2016 a 15/04/2016 para o e-mail
cientifica.enearq2016@gmail.com

No corpo do texto, NÃO deverá ser apresentada a identificação do(s) autor(es),
SOMENTE deverá constar o título, o resumo e as palavras-chave do trabalho de acordo
com as regras estabelecidas acima e de acordo com a NBR6028:2003.

● Em documentos do Microsoft Office, a identificação do autor deve ser removida das
propriedades do documento (no menu Arquivo > Propriedades), iniciando em
Arquivo, no menu principal, e clicando na sequência: Arquivo > Salvar como… >
Ferramentas (ou Opções no Mac) > Opções de segurança… > Remover
informações pessoais do arquivo ao salvar > OK > Salvar.
● Em PDFs, os nomes dos autores também devem ser removidos das Propriedades
dos Documento, em Arquivo no menu principal do Adobe Acrobat.
PARA O SEU RESUMO SER ACEITO E AVALIADO, DEVE ESTAR DE ACORDO COM
OS CRITÉRIOS ACIMA.

NO CASO DE SEU RESUMO NÃO SE ENCAIXAR NO EIXO AO QUAL FOI SUBMETIDO
E SIM, EM UM DOS OUTROS EIXOS, ELE SERÁ TRANSFERIDO IMEDIATAMENTE
PELO DIRETOR DE MODALIDADE.

RESUMOS APROVADOS
Os resumos recebidos pela Comissão Científica serão lidos e avaliados por mestrandos
de Programas de Pós-Graduação de Arquivologia, Ciência da Informação e Memória e
Acervo no Rio de Janeiro, em conformidade com os critérios previamente estabelecidos,
pertinência e coerência, uso correto da língua portuguesa, inovação e relação com o eixo
temático.

O resultado dos resumos aprovados será divulgado no dia 01/05/2016 no site do evento e
através da página no Facebook.

Os autores que tiverem seus resumos aprovados devem seguir as instruções abaixo para
envio dos trabalhos completos.

ENVIO DE ARTIGOS COMPLETOS
Os textos completos (artigos científicos, pôsteres e monografias) devem ser submetidos
durante o período 01/05/2016 a 20/05/2016 pelo e-mail cientifica.enearq2016@gmail.com.
O envio de trabalhos completos deverá seguir a formatação e os encaminhamentos
conforme a normas da ABNT abaixo determinadas:

●
●
●
●
●

NBR–6022:2003 (Apresentação de artigos em publicações periódicas)
NBR–6028:2003 (Resumos)
NBR–6023:2002 (Referências – elaboração)
NBR–10520:2002 (Citações)
NBR 6024: 2003 (Numeração Progressiva)

O trabalho completo será avaliado, e caso necessite de alguma normalização, será
devolvido ao autor para as providências cabíveis e reenvio entre 10 a 15/06/2016.

Os trabalhos em formato pôster deverão ser impressos em gráficas, com medida
aproximada de 1,0 m de altura por 1,0 m de largura, considerando estas medidas o limite
máximo. A leitura do conteúdo deve ser possível a 1,5 m de distância. É obrigatório que o
pôster seja confeccionado com cordão que possibilite ser pendurado.

A indicação de autoria deve ser inserida no corpo do trabalho - logo após o título - apenas
na versão final, a ser enviada no período de 01/05/2016 a 20/05/2016.

OUTRAS INFORMAÇÕES
As apresentações de artigos científicos e de monografias deverão ser feitas em, no
máximo, 15 minutos, e terão um acréscimo de 5 minutos para comentários e
questionamentos.

Pelo menos um autor deve realizar inscrição no evento para apresentar seu artigo.

Não serão aceitos artigos/trabalhos enviados fora das datas de envio estipulados, salvo
se os prazos forem prorrogados.

A ordem, os dias e os locais das apresentações serão divulgados em data a ser
confirmada pela Comissão Científica.

Os autores que não apresentarem seus trabalhos não receberão certificado.

CINEARQ
Este é um espaço lúdico, que tem o objetivo de mostrar trabalhos audiovisuais produzidos
pelos estudantes de arquivologia.

Se você deseja participar, deve seguir as regras abaixo:

● O formato do vídeo deverá ser executado no Windows Media Player;
● O tema do vídeo não precisa ser referente aos eixos temáticos, porém deve estar
relacionado à Arquivologia;
● O vídeo deve ser autoexplicativo;
● Para apresentação serão aceitos até 5 autores - apenas os autores do vídeo
receberão certificado;
● O tempo de apresentação será de até 10 minutos, e mais 5 minutos para
comentários e questionamentos;
● Serão aprovados os melhores 5 vídeos, tendo como critérios de avaliação:
conteúdo, objetividade, clareza, concisão e grau de relação com a Arquivologia.

Cronograma de Submissão
Envio de Resumos
Resultado dos Resumos Aprovados
Envio de Artigos COMPLETOS
Resultado Parcial dos Artigos Completos

01/04/2016 a 15/04/2016
01/05/2016
01/05/2016 a 20/05/2016
10/06/2016

Envio da Versão Final
Resultado Final dos Trabalhos
Aprovados

10/06/2016 a 15/06/2016
17/06/2016

