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1. FOCO E ESCOPO 

 

a. Os “Anais do Encontro Integrado da Consciência Autista” consistem numa publicação 

resultante do Encontro Integrado da Consciência Autista realizado no dia 02 de abril de 

2019 no Centro Universitário de João Pessoa - Unipê. A publicação contemplará a 

transcrição das palestras ministradas no auditório Unipê e os relatos de experiências 

originados das atividades ofertadas em stands de orientação/serviço, equipes de 

trabalho e rodas de conversa. 

b. A publicação se destina a: 

I. Estimular o estudo, a produção e a divulgação de metodologias e experiências 

aplicadas à pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

II. Promover e divulgar o conhecimento científico, bem como discutir o significado 

de práticas tanto no campo profissional como no da pesquisa. 

III. Publicar os relatos de experiências dos voluntários internos e externos na forma 

de capítulos de livro, valorizando as vivências individuais e coletivas frente ao 

TEA.  

c. O escopo deste edital compreende trabalhos originais de responsabilidade dos autores, 

para publicação e reprodução, contendo relatos com dados empíricos, projetos 

aplicados, pesquisa bibliográfica e/ou documental com contribuição significativa para a 

literatura na área.  

 

2. EIXOS TEMÁTICOS 

 

 Eixo 01 - Iniciativas multidisciplinares no acompanhamento do Transtorno do 

espectro autista (TEA); 

 Eixo 02 - Atividades de voluntariado e ações extensionistas como instrumentos de 

formação pessoal e profissional. 
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3. CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 20/05/2019 

Data final para envio das propostas de capítulos de livro pelos autores para 

ASPED; 
30/06/2019 

Análise final dos capítulos pelos avaliadores (Conselho editorial – ASPED) e 

sugestão de modificações aos autores; 
31/07/2019 

Encaminhamentos para a diagramação e período de formatação gráfica. 19/08/2019 

 

4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

Todos os trabalhos recebidos serão submetidos à avaliação pelo corpo editorial organizado 

pela ASPED, que resultará na recomendação ou rejeição da publicação. 

 

5. POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

 

Esta publicação oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, disponibilizando, 

gratuitamente, o conhecimento científico ao público e proporcionando maior 

democratização mundial do conhecimento. 

 

6. DOS REQUISITOS 

 

a) Nesta chamada, deverão ser submetidos capítulos de livro referentes às 

ações/metodologias aplicadas no Encontro Integrado da Consciência Autista, podendo 

versar sobre experiências vivenciadas antes (etapa organizacional) ou durante a 

realização do evento. 

b) Poderão submeter trabalhos os voluntários devidamente inscritos e credenciados no 

evento, estando os mesmos divididos em: 

I. Voluntários externos – Vinculados aos parceiros que desenvolveram atividades 

através de stand de orientação/serviço ou roda de conversa; 
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II. Voluntários internos – Vinculados ao Unipê (alunos, professores e demais 

colaboradores) que desenvolveram atividades através de stand de 

orientação/serviço ou equipe de trabalho1. 

c) Os capítulos poderão ter até 5 (cinco) autores, nos seguintes moldes: 

 1 (uma) submissão por eixo temático para stands/equipes com até 5 participantes 

voluntários; 

 2 (duas) submissões por eixo temático para stands/equipes com até 10 

participantes voluntários; 

 3 (três) submissões por eixo temático para stands/equipes com mais de 10 

participantes voluntários. 

d) A decisão final acerca da publicação ou não do manuscrito será tomada, 

exclusivamente, pela Comissão Editorial – ASPED; 

e) Só serão avaliados os capítulos que estiverem dentro das normas deste edital. Não 

caberá recurso em razão de trabalhos excluídos da fase de avaliação por não se 

enquadrarem na estrutura proposta; 

f) A responsabilidade pelo conteúdo dos capítulos é daqueles que o escrevem. 

 

7. DA SUBMISSÃO 

 

a. Os resumos (simples ou expandidos) deverão ser submetidos em formato “.docx”, 

seguindo os critérios constantes do ANEXO 1 e as recomendações deste edital, 

diretamente para o e-mail publicacoesproac@unipe.edu.br, enviado pelo primeiro autor 

do trabalho, devendo ser indicado no e-mail e em nota de rodapé do trabalho, 

obrigatoriamente, o stand/equipe de trabalho ao qual está vinculado o primeiro autor. 

b. São documentos OBRIGATÓRIOS para serem enviados por e-mail: o capítulo em 

formato “.docx” e o Termo de Cessão de Direitos Autorais, assinado e digitalizado 

(conforme modelo constante do ANEXO 2). 

c. Na cessão de direitos autorais estará explicitada a intenção de envio do trabalho para 

publicação e a declaração de responsabilidade pelos aspectos éticos, de autoria inédita 

                                                 
1 Os Relatos somente serão aceitos para avaliação caso contemplem a orientação de professor da instituição inscrito e 

credenciado no Evento. 

mailto:publicacoesproac@unipe.edu.br
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(não plagio), autorização de publicação e a autorização para reformulação de 

linguagem, se necessária para atender aos padrões da instituição. 

 

8. DA AVALIAÇÃO 

 

a. Serão avaliados aqueles capítulos submetidos de acordo com o regimento deste edital 

e de acordo com os critérios descritos abaixo. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas não serão avaliadas. 

I. Cumprimento do item 6 do presente Edital. 

II. Organização do texto conforme ANEXO 1 deste Edital. Serão considerados 

aprovados aqueles capítulos que receberem pareceres favoráveis para publicação. 

 

 

João Pessoa, 27 de maio de 2019. 

 

 

 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA/ASPED 
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ANEXO I 

ORIENTAÇÕES GERAIS E ESTRUTURA DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

NORMAS GERAIS: Formatação: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Justificado. 

Para resumos simples: Os resumos simples devem conter de 300 a 500 palavras e devem 

contemplar: Introdução/ Descrição da experiência/ Resultados e Discussão/ Considerações 

finais. 

Para resumos expandidos: Os resumos expandidos devem conter de 2000 a 5000 

caracteres e devem contemplar: Resumo/ Introdução/ Descrição da experiência/ 

Resultados e Discussão/ Considerações finais. 

 

Estrutura do Relato: 

 

TÍTULO DO PROJETO: Deve estar em caixa alta, em negrito, Times New Roman 14. 

Centralizado. 

AUTORES E CO-AUTORES: (máximo 5) Nome completo, Titulação, Instituição parceira ao 

qual se vinculam (ou Curso do Unipê) e e-mail.  

 

Tipo de trabalho: (    ) Resumo Simples (    ) Resumo expandido 

 

RESUMO E PALAVRAS CHAVES: Claro, curto e objetivo.  

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Explicitar do que se trata o relato, contextualizando-o com as atividades do grupo/instituição 

e as ações desenvolvidas no evento. 

1.2 OBJETIVOS 

Apresentar de forma clara e concisa os objetivos da experiência. 

1.3 METODOLOGIA 

Descrever detalhes de como a experiência foi vivenciada: 

- Locais de encontro/realização da experiência; 

- Sujeitos envolvidos (internos e externos ao grupo); 

- Período (com indicação de datas, sempre que possível); 

- Procedimentos que envolveram a experiência. 
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2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Escolha de um autor ou de um referencial teórico que inspirou suas ações do 

grupo/instituição. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

- Interface entre a expectativa e a experiência concreta; 

- Descrição do que foi observado na experiência (individual e coletivamente); 

- No que resultou a experiência (consequência internas e externas ao grupo); 

- Descobertas, desafios e sugestões quando aplicável. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar se os objetivos foram alcançados. 

5 ACERVO FOTOGRÁTICO 

No máximo 5 fotografias com descrição da imagem. 

6 REFERÊNCIAS 
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ANEXO 2 

 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 
 
EU, _________________________________________________ inscrito(a) no CPF sob 
nº _______________________, portador da cédula de identidade nº_________________, 
expedida por______________, pelo presente termo, autorizo o UNIPÊ, a publicar o trabalho 
de minha autoria e coautoria de:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
em instrumento de divulgação, impresso ou digital, do trabalho intitulado: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
cedendo-lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, os direitos autorais dele decorrentes.  
 
Declaro que a obra cedida é de minha autoria e que assumo, portanto, total 
responsabilidade pelo seu conteúdo. Autorizo, ainda, a publicação em quaisquer meios e 
suportes existentes, inclusive nos sites do UNIPÊ, na Internet, e em CD-Rom, ou outros, 
bem como a reprodução em outras publicações, a comunicação ao público, a edição, a 
reedição ou a adaptação e a distribuição. Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.  
 

Local e data, ___________________________ 
 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do primeiro autor 

 


