
28/01 Retorno Férias Secretaria

09/02 - 23/03 

Inscrição de Textos/Propostas para a 37ª Reunião Nacional

Envio pelo Portal da ANPEd, por meio do cadastro pessoal do autor/a, segundo as normas 

estabelecidas nas regras de submissão disponíveis no Portal da ANPEd. 

OBS: O pagamento da anuidade de 2015, até 3 dias antes do envio do texto/proposta, é condição 

necessária para submissão. Boleto disponível no cadastro do autor/co-autor

12/03 - 13/03 Fechamento da programação (Diretoria, Coordenadores GT e Forpred)

13/04 - 20/05 Período de Avaliação pelo Comitê Científico - Primeira Fase

13/04 - 15/05 Período de Avaliação dos Ad hocs

22/04 - 25/05 Mostra de Vídeos - Período de inscrição dos filmes

15/05 - 20/05 Período de Avaliação dos Coordenadores de GTs (Pareceres Consolidados)

21/05 - 05/06 Período de Avaliação pelo Comitê Científico - Segunda Fase

26/05 - 30/06 Mostra de vídeos – Período de avaliação dos filmes 

11/06 - 12/06 Reunião do Comitê Científico

17/06
Divulgação do Resultado Final dos trabalhos, pôsteres e minicursos no Portal da ANPEd

       Acesso ao resultado por meio do cadastro pessoal de cada autor/a no Portal da ANPEd

18/06 - 19/06

Período para envio de recursos pelos autores de trabalhos reprovados

OBS:O recurso deve ser encaminhado pelo autor/a principal por meio do Portal da ANPEd, a autoria 

deve ser mantida em anonimato.Trabalhos recusados por quebra de anonimato não têm direito a 

recurso. 

20/06 - 21/06
Prazo para autores de trabalho excedente declinar da publicação. 

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

22/06 - 02/07 Período para análise dos recursos

03/07 Envio da Programação aos GTs para montagem da grade de apresentação dos trabalhos

A partir de 03/07
Divulgação do Resultado Final após a avaliação dos recursos. 

Acesso ao resultado por meio do cadastro pessoal de cada autora no portal

A partir de 03/07 Disponibilização via sistema do Resultado Final após os recursos aos coordenadores GT/Comitê

06/07
Mostra de Vídeos - Divulgação dos vídeos selecionados para exibição na 37ª Reunião Nacional e Portal 

da ANPEd

até 22/07
Finalização pelos coordenadores de Gts da montagem da grade de apresentação dos trabalhos dos 

autores

Até 27/07
Data limite para os autores de texto/propostas aprovados para apresentação pagarem a inscrição na 

37ª Reunião Nacional

Até 27/07
Mostra de Vídeos - Data limite para autores dos filmes aprovados pagarem a inscrição na 

37ª Reunião Nacional

01-08 Organização da 37º RN

30/08 Mostra de Vídeos - Data limite para envio do DVD com cópia em melhor resolução para exibição

04 a 08 de outubro
37ª Reunião Nacional da ANPEd 
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