CHAMADA PÚBLICA
1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO: MELHORES TESES E DISSERTAÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 20162019
REVISTA BRASIEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ISSN: 1980-5470)
REVISTA EDUCAÇÃO ESPECIAL (ISSN: 1984-686X)

Os Comitês Editoriais da Revista Brasileira de Educação Especial (Associação Brasileira
de Pesquisadores de Educação Especial), e da Revista Educação Especial (Universidade Federal
de Santa Maria) tornam pública a chamada da primeira edição da seleção que premiará os
melhores artigos derivados de teses e dissertações defendidas na área de Educação Especial no
período de 2016 a 2019. Serão selecionados seis artigos, sendo três advindos de teses de
doutorado e três de dissertações de mestrado, os quais serão publicados nas revistas
organizadoras do prêmio.
Sobre a seleção dos artigos:
- A produção deve ser resultante de uma dissertação ou tese, defendida no período de 2016 a
2019, nos Programas de Pós-Graduação do Brasil;
- Cada pesquisador pode submeter apenas uma produção, devendo ter seu currículo atualizado
na plataforma Lattes na ocasião da inscrição;
- Os artigos devem se adequar ao escopo das Revistas organizadoras do prêmio;
- Os artigos devem ser inéditos e constituírem avanços originais e relevantes para a área de
Educação Especial;
- Não serão aceitas resenhas e revisões de literatura.
Sobre a premiação
- Os seis artigos selecionados serão publicados na Revista Brasileira de Educação Especial ou na
Revista de Educação Especial, ambas avaliadas no Qualis CAPES como A2. A decisão em qual
revista os artigos serão publicados ficará a cargo das equipes editoriais das revistas.
- Os autores dos artigos selecionados receberão declaração da Associação Brasileira de
Pesquisadores em Educação Especial atribuindo a premiação.

Sobre a avaliação
- A avaliação pelos pares será cega e realizada por um conselho externo a ambas as revistas, no
qual atuarão ao menos dois revisores para cada artigo;
- Qualquer dado que possa identificar a autoria do manuscrito implicará a desclassificação do
artigo.
Envio dos artigos
- Formatação: papel A4 e com páginas numeradas em até 20 laudas incluindo as referências
(espaço um e meio, letra Times New Roman, tamanho 12, justificado, parágrafos com 2 cm);
- Os artigos deverão ser enviados somente no formato doc. para o endereço que segue:
premiacaorbeeree@gmail.com

Enviar:
- Um (1) arquivo com o manuscrito sem identificação dos autores (documento principal);
- Um (1) arquivo com folha de rosto contendo nome, endereço COMPLETO e e-mail de TODOS
os autores;
- Ofício de encaminhamento assinado por TODOS os autores (conforme modelo abaixo);
- Carta de cessão dos direitos autorais assinada por TODOS os autores (conforme modelo
abaixo);
- Cópia de carta de aprovação do comitê de ética.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de encaminhamento:
Por meio deste encaminhamos o artigo "XXXXXXXXXXX", de autoria de (indicar a ordem de
autoria quando tratar de mais de um autor) para apreciação do conselho avaliador da 1ª EDIÇÃO
DO PRÊMIO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 2016-2019.
Informamos estar ciente e concordamos com as normas editoriais.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carta de cessão de direitos autorais:
Venho por meio desta ceder os direitos autorais sobre o artigo “XXXXXXXXXXXXXX” para
apreciação do conselho avaliador da 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL 2016-2019, a ser publicado na forma eletrônica. Declaro que o
mencionado artigo é inédito, como consta nas normas de publicação das referidas Revistas, e
não foi publicado nem em outra revista e nem em meio digital, como páginas de Associações,
sites ou anais de eventos.
Assinatura (s)
Nome do autor (es)
Nome e Assinatura de TODOS os autores
CRONOGRAMA:
Atividade
Publicação da chamada
Envio dos artigos
Período de avaliação dos artigos
Resultado
Publicação dos artigos selecionados
Revista Brasileira de Educação Especial
Revista Educação Especial

Período
15 de novembro de 2018
15 de dezembro de 2018 a 20
de abril de 2019
21 de abril de 2019 a 20 de
julho de 2019
22 de julho de 2019
Segundo semestre de 2019

