NORMAS DE REALIZAÇÃO DE
EVENTOS ABCIBER

I – A ABCIBER
A Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (ABCiber), entidade
científica e cultural, interdisciplinar e sem fins lucrativos, foi fundada em setembro de 2006 por
pesquisadores de vários Programas de Pós-Graduação de diferentes áreas e tem sede na cidade
de São Paulo. A missão principal da associação é congregar pesquisadores, grupos de pesquisa,
instituições e entidades brasileiras do campo de estudos da Cibercultura.
II – DOS OBJETIVOS
1. OBJETIVOS GERAIS
O objetivo dos eventos é promover um espaço inter, multi e transdisciplinar para
debates, onde aflorem contribuições, compreensão e fundamentação de conceitos e proposições
para o novo ambiente da comunicação, de sociabilidade e de habitação, no recorte da
Cibercultura.
Mediante inscrição e destinados aos segmentos científicos do país, os eventos reunem,
em três ou quatro dias consecutivos, conferencistas, pesquisadores(as) de Programas de Pós-

WWW.ABCIBER.ORG.BR
Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura
PUC-SP - Rua Ministro Godoy, 969, 4. andar, bloco B, sala 4A-08
Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05015-901
abciber@abciber.org.br

Graduação das diferentes áreas do conhecimento, participantes cujos trabalhos serão aprovados
para apresentação através de Call for Papers e inscritos na categoria de ouvintes.
2. OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS


Incentivar a produção intelectual inter, multi e transdisciplinar, contribuindo para o
desenvolvimento científico e tecnológico no campo da Cibercultura;



Reunir, interdisciplinarmente, pesquisadores de Programas de Pós-Graduação,
Departamentos de Faculdades e Grupos de Pesquisa em torno de uma agenda comum
cientifica de reflexão;



Contribuir para a formação de uma esfera pública teórica, epistemológica e/ou
metodológica de discussão e compartilhamento do conhecimento entre professores(as),
pesquisadores(as), alunos(as) de pós-graduação e de graduação, especialistas e
profissionais interessados(as) na abordagem interdisciplinar de desafios atinentes às
relações ciberculturais;



Ampliar e estimular o diálogo interinstitucional tendo a ABCiber como entidade
copromotora de eventos qualificados na missão de articular pesquisadores(as), Grupos
de Pesquisa e IES para condicionar e fomentar as bases de organização desse campo de
estudos, em vínculo privilegiado – porém não somente – com a Pós-Graduação.

III – DOS SIMPÓSIOS NACIONAIS
Tendo os objetivos descritos acima em vista, os Simpósios Nacionais da ABCiber se dão
através da concretização da tradução das pesquisas de ponta correntes na área da Cibercultura,
da identidade da ABCiber e da identidade da universidade sede combinadas em um único
evento. A Comissão Organizadora local deve seguir tal observação, as normas e idiossincrasias
dos simpósios ABCiber e da IES sede ao realizar cada etapa da organização. Ao assumir a
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organização de um Simpósio Nacional da ABCiber, o coordenador da Comissão Organizadora
deve firmar uma carta de compromisso honrando tais normas e enviá-la para toda a diretoria da
associação.
1. DO TEMA
A ABCiber sugere que o tema – que deve ser escolhido pela comissão organizadora
local e aprovado pela ABCiber – reflita as características das investigações e reflexões
cientificas desenvolvidas tanto pela própria associação (através de seus diretores e conselheiros)
quanto pela universidade sede, observando tema baseado na relação da Cibercultura com as
linhas de pesquisa dos Programas de Pós locais.
2. DA ESTRUTURA DO SIMPÓSIO / PROGRAMAÇÃO
Os Simpósios Nacionais da ABCiber são compostos por diversos eventos da
programação idiossincráticos da associação e, assim sendo, obrigatórios. Outros eventos
opcionais (como exposições de arte etc.) podem ser adicionados de acordo com o interesse da
organização local e mediante à aprovação em reunião ordinária do Conselho Científico
Deliberativo (CCD) – conforme item III.7 deste manual.
Toda a programação deve ser composta pela Comissão Organizadora com suas próprias
sugestões de temas e de convidados, tendo em mente a conjunção da identidade da ABCiber
com a da universidade sede anteriormente mencionada.
Os itens obrigatórios da programação são:
- Painéis Temáticos e Mesas Coordenadas
Apresentação de pesquisas e artigos selecionados através de Call for Papers.
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A programação do simpósio deve contar com diversas sessões denominadas “Painéis
Temáticos e Mesas Coordenadas”. Em cada sessão, podem acontecer até vinte Painéis
Temáticos e até três Mesas Coordenadas paralelamente (ainda que se sugira o menor número
possível de PTs e MCs paralelos, através do estabelecimento do maior número possível de
sessões, para que um número maior de participantes possa prestigiar cada trabalho), em salas
separadas. O número de salas com atividades paralelas dependerá do volume de trabalhos
aprovados para apresentação no evento, da disponibilidade de espaço físico e da disponibilidade
de espaço temporal na grade da programação. Todas as sessões, para garantir a isonomia,
devem ter a mesma duração e o mesmo número de participantes.
Cada proposta de Artigo Científico ou Mesa Coordenada será avaliada por dois
pareceristas, membros do Conselho Científico Deliberativo (CCD) da ABCiber e/ou
pesquisadores convidados, a critério da Comissão Organizadora do simpósio e perante
aprovação prévia da diretoria (conforme detalhamento no item III.3 deste manual). As
avaliações serão entregues à Comissão Organizadora para verificação de congruência. Havendo
dúvidas ou necessidade de precisão no resultado, a proposta poderá ser submetida a terceira
avaliação. Os quesitos adotados pela Comissão Científica são: (a) pertinência ao tema central e
aos Eixos Temáticos do simpósio; (b) adequação às normas para elaboração de resumo
expandido; (c) qualidade do texto.
Os Painéis Temáticos devem ter duração de 90 ou 120 minutos, sendo formados por
quatro a seis (a depender da duração da sessão) pesquisadores cujas propostas de Artigos
Científicos foram aprovadas. Cada participante terá 15 minutos para realizar sua apresentação
e nos 30 minutos restantes haverá um debate aberto à participação de todos os presentes.
As Mesas Coordenadas devem ter a mesma duração dos PTs e acontecer
concomitantemente a estes. Serão formadas por três ou quatro pesquisadores, incluindo o
proponente, que será o Coordenador da Mesa. O Coordenador da Mesa deve ter titulação
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mínima de Doutor e é o responsável pela submissão e articulação da proposta. Cada
participante terá 15 minutos para realizar sua apresentação; no tempo restante haverá um
debate aberto à participação de todos os presentes.
- Cerimonial de Abertura
O Cerimonial de Abertura é composto por uma mesa cujos participantes devem ser as
figuras principais para a realização do simpósio, a se especificar: um representante da
universidade sede (preferencialmente o reitor), um representante da ABCiber (primordialmente
o presidente e em caso de indisponibilidade, o vice-presidente), o coordenador da Comissão
Organizadora, um representante de cada agência de fomento/ patrocinador privado que
financiou o simpósio e outros que a Comissão Organizadora julgue devidos. O Cerimonial de
Abertura traz aos participantes uma introdução sobre o evento, e sugere-se que este tenha 30
minutos de duração.
Não podem acontecer eventos concomitantes a este.
- Mesas de Conferência
As Mesas de Conferência devem ter duração de 90 ou 120 minutos (reforçando-se o
conceito de isonomia de tempo que deve existir entre todas as Mesas de Conferência). Cada
uma deve contar com a participação de dois a três conferencistas convidados (mais mediador)
– todos(as) eles(as) professores(as) doutores(as), pesquisadores(as) experientes de Programas
de Pós-Graduação com reconhecida produção científica e pesquisa de ponta. Após a
apresentação da comunicação de cada conferencista, deve haver um debate aberto à
participação de todos os presentes. Durante o debate, todos(as) os(as) participantes podem
propor perguntas e tecer comentários, respeitando-se o tempo de duração previsto para a
atividade e a sequência na qual solicitaram a palavra. Sugere-se que na composição das Mesas
de Conferência se leve em consideração o conceito de conjunção das pesquisas da
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universidade sede com as pesquisas da ABCiber anteriormente descrito, compondo-se a mesa
com pelo menos um conferencista da ABCiber e outro da IES sede. A definição da temática
das Mesas de Conferência deve levar em conta não apenas tal conjunção, mas também o tema
do evento, bem como o perfil e a trajetória acadêmicos dos(as) pesquisadores(as)
convidados(as). Os conteúdos das palestras são de inteira autonomia dos convidados,
traduzindo-se os vínculos entre a proposta do evento e as reflexões e Projetos de Pesquisa
desenvolvidos no terreno da Cibercultura.
Não podem acontecer eventos concomitantes a este.
- Reunião Científica
Para a sistematização das reflexões e ideias fomentadas pelo simpósio, deve ser
realizada uma Reunião Científica, o evento principal do simpósio e ao qual deve-se dar mais
visibilidade. Dividida em duas partes, a Reunião Científica reúne em uma única roda de
discussão inúmeros(as) pesquisadores(as), pós-graduandos(as), alunos de Graduação e
interessados em geral, cujas pesquisas atuais conversem, em maior ou menor grau, com a
temática do simpósio. Na primeira parte, os palestrantes convidados (entre dez e trinta
palestrantes) devem fazer uma argumentação oral livre de até 10 minutos acerca do tema (sem
qualquer recurso visual, apresentações em powerpoint etc. – o modelo de funcionamento
concebido para a reunião não requer preparo antecipado de paper, nem de apresentação formal
in loco), com base em aspectos que gostariam de destacar, para referência preliminar dos(as)
presentes e para dinamização da discussão pública. Na segunda parte da reunião abre-se a
discussão para qualquer participante que se interessar em ter a palavra.
O espaço físico para a Reunião Científica deve ser especialmente pensado para garantir
o formato de uma roda aberta de discussão, na qual os palestrantes da primeira parte do evento
e os participantes da segunda parte devem se sentar lado a lado em caráter de igualdade, ainda
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que os palestrantes devam ser nominalmente chamados a ter a palavra e devam ter prismas de
mesa identificatórios à sua frente. A diretoria pode providenciar fotos de simpósios anteriores –
entre outros documentos – para auxiliar a Comissão Organizadora na montagem do espaço.
Preferencialmente todos os palestrantes de outros eventos do simpósio devem ser
chamados para repetir participação na Reunião Científica – além de diversos outros
palestrantes a participar apenas deste evento – para cumprir a proposta da reunião de
sistematizar todas as reflexões fomentadas pelo simpósio, colocando os palestrantes lado a lado
do público para tal. Os palestrantes devem ser previamente convidados – e confirmar
participação – também para este evento. O funcionamento da Reunião Científica deve ser
esclarecido e reforçado aos palestrantes tanto no convite quanto em outros contatos mais
próximos à realização do simpósio.
A Reunião Científica tradicionalmente é apresentada e mediada pelo presidente da
ABCiber em exercício. Sugere-se que a reunião tenha entre 3 e 6 horas de duração.
Não podem acontecer eventos concomitantes a este.
- Reunião do Conselho Científico Deliberativo (CCD)
De acordo com as disposições do Estatuto da entidade, deve ser realizada durante o
evento uma Reunião do Conselho Científico Deliberativo ABCiber. Participam desta Reunião
membros(as) do CCD (com poder de voto), da diretoria da associação (com poder de voto) e
demais Associados(as) interessados(as) (na condição de ouvintes). As deliberações do CCD
serão posteriormente apresentadas na Assembleia Geral de Associados da ABCiber.
Eventos concomitantes a este podem acontecer (e sugere-se assim, devido à natureza
deste evento).
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- Assembleia Geral de Associados
Conforme também previsto no Estatuto da entidade, deve ser realizada durante o evento
uma Assembleia Geral de Associados. O objetivo da Assembleia é discutir as atividades
realizadas e os rumos a serem seguidos pela entidade. Participarão desta sessão, com poder de
voto, além dos(as) membros(as) do CCD, dos(as) diretores(as) e dos Associados(as),
observadores(as) interessados(as) em conhecer os trabalhos da ABCiber, na condição de
ouvintes (sem poder de voto).
Eventos concomitantes a este podem acontecer.
- Lançamento de livros
Durante o simpósio, deve haver uma cerimônia de lançamento de livros com sessões de
autógrafos – e, preferencialmente, com um coquetel – em lugar de destaque na programação.
Esta ação tem como objetivo divulgar a produção científica recente dos pesquisadores da área.
Todos os participantes do evento que lançaram livros (como autores ou coautores) no ano de
realização do simpósio poderão inscrevê-los para esta solenidade. Para tal, a comissão
organizadora deve lançar um edital após a divulgação da lista de aprovados no Call for Papers,
divulgando-o para todos aprovados, inscritos, palestrantes, Conselheiros e Diretores da
ABCiber. Não é possível a inscrição de livros de autores que não estejam inscritos no simpósio.
Eventos concomitantes a este podem acontecer.
- Keynote Speakers / Palestras / Plenárias etc. (NÃO OBRIGATÓRIO)
Caso seja do interesse da Comissão Organizadora, é possível realizar palestras
individuais fora dos formatos de mesa idiossincráticos dos simpósios da ABCiber descritos nos
itens acima, dando-lhes o nome e o destaque que julgarem mais adequado (sujeito à aprovação
em reunião do CCD, conforme item III.7).
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Lembramos que TODOS os membros do Conselho Científico Deliberativo (CCD) e da
diretoria da ABCiber devem ser convidados a participar de algum evento do simpósio como
palestrantes (Mesas de Conferência, Reunião Científica ou como Keynote Speakers) para que
se caracterize o evento como sendo da ABCiber. Não há obrigatoriedade de aceite do convite,
contudo, todos aqueles que aceitarem devem ter suas despesas (passagens, hotéis, transfers,
alimentação etc.) pagas pela organização através de verba de agências de fomento ou
patrocinadores privados (conforme descrito no item III.8). Não há necessidade de pagamento de
despesas dos membros do Conselho Científico Deliberativo (CCD) e da diretoria da ABCiber
que quiserem participar do simpósio mas que não aceitaram o convite para palestrar.
A ABCiber não paga passagens, hospedagem, transporte nem alimentação para
ninguém da diretoria e/ou do conselho, ou para qualquer palestrante externo. Todos os gastos
dos palestrantes devem ser contemplados com a verba obtida nas agências para o simpósio e
providenciados pela sua equipe da organização local (que deverá entrar em contato com todos
os membros do conselho e da diretoria para convidá-los, checar sua disponibilidade, marcar
suas passagens e reservar sua hospedagem).
Não faz parte da tradição da ABCiber o pagamento de pró-labore.
O convite deve ser feito pela Comissão Organizadora para o e-mail pessoal e enviado
individualmente para os membros do CCD e da diretoria da ABCiber, com cópia para
abciber@abciber.org.br (tais endereços de e-mail e modelos de convite podem ser
providenciados pela diretoria). O mesmo procedimento é vigente para palestrantes externos.
- Encerramento
O Encerramento deve ser breve, apresentando os resultados do simpósio realizado,
providenciando informação sobre certificados, envio de artigo completo, publicação dos anais
etc. e introduzindo o público ao simpósio do ano subsequente.
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3. DO CALL FOR PAPERS
A elaboração do documento de Call for Papers de cada simpósio a ser divulgado
publicamente é responsabilidade do coordenador do CFP, membro da Comissão
Organizadora local. Contudo, sugere-se que a diretoria da associação seja contatada para
providenciar documentos de simpósios anteriores para servirem como modelo.
O Call for Papers dos simpósios da ABCiber recebe inscrições no formato de RESUMO
EXPANDIDO para propostas nas categorias Artigo Científico ou Mesa Coordenada.
Cada proposta a ser apresentada deverá ser previamente inscrita no formato de Resumo
Expandido dentro de um dos diversos Eixos Temáticos definidos pela Comissão Organizadora
e ser avaliada e aprovada por dois pareceristas, membros do Conselho Científico Deliberativo
(CCD) da ABCiber (cujo participação como pareceristas é obrigatória) e/ou pesquisadores
convidados (mediante convite feito pela CO e mediante aprovação prévia em reunião do CCD,
conforme item III.7), a critério da Comissão Organizadora do simpósio. O nome dos
pareceristas deve permanecer em anonimato até a publicação dos trabalhos aprovados, quando
seus nomes devem ser divulgados juntamente com os critérios do peer review. As avaliações
serão entregues à Comissão Organizadora para verificação de congruência. Havendo dúvidas ou
necessidade de precisão no resultado, a proposta poderá ser submetida a terceira avaliação. A
seleção deverá observar: (a) pertinência ao tema central; (b) adequação às normas para
elaboração de resumo expandido (previamente definidas) e (c) clareza, objetividade e qualidade
redacional do texto.
Os Eixos Temáticos têm caráter exclusivamente indicativo, funcionando como entradas
para melhor administração das inscrições, sob o princípio da maior inclusão possível. Os
Painéis Temáticos, formados e nomeados (ou numerados) a posteriori, poderão, a critério da
Comissão Organizadora, integrar trabalhos inscritos em um ou mais Eixos Temáticos.
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Os Resumos Expandidos deverão ser originais (isto é, elaborados exclusivamente para
participação no simpósio; não podendo, até o momento de sua apresentação no Simpósio
Nacional da ABCiber, ter sido apresentados em eventos anteriores ou publicados em periódicos,
livros ou anais) e ter preferencialmente vínculo com pesquisa em desenvolvimento ou
concluída. O não atendimento a esse quesito retirará a proposta da fase de avaliação.
Artigos Científicos
Serão aceitas submissões de Artigos Científicos vinculados à proposta do simpósio com
única autoria ou em coautoria. No caso de coautoria, somente um proponente deve realizar a
submissão do trabalho, ainda que os demais autores devam fazer inscrição individual para
participar do evento.
As propostas de Artigos Científicos aprovadas serão organizadas em Painéis
Temáticos mediante apuração de afinidades. Os trabalhos devem ser direcionados, no momento
da inscrição, a um dos Eixos Temáticos previstos e definidos pela Comissão Organizadora.
A submissão de propostas será realizada por meio de resumos expandidos, que devem:
conter (não necessariamente nesta ordem: o tema ou o objeto de estudo (alinhado a algum dos
Eixos Temáticos e vinculado à proposta do simpósio), o objetivo principal, as bases teóricas da
reflexão ou análise (autores e teorias fundamentais), e a justificativa (pertinência e relevância
do trabalho); utilizar o template oferecido, disponível no site do evento; ter entre 10.000 e
11.000 caracteres (com espaços) e 5 palavras-chave; ser apresentado em fonte Times New
Roman, corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas e estar em adequação às normas da
ABNT (NBR 10.520, para citações, e NBR 6.023, para referências bibliográficas); e ser
enviado salvo em doc, docx, rft ou odt e nomeado conforme segue:

ARTIGO - EIXO

TEMÁTICO 00 (número do Eixo escolhido). O arquivo NÃO deve ser salvo em formato pdf.
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Mesas Coordenadas
Serão aceitas submissões de Mesas Coordenadas vinculados à proposta do simpósio
com a participação de, no mínimo, três e, no máximo, quatro pesquisadores, incluindo o
proponente, que será o Coordenador da Mesa. O Coordenador da Mesa deve ter titulação
mínima de Doutor e será o responsável pela submissão da proposta, ainda que todos os
membros da Mesa devam fazer inscrição individual para participar do evento.
A submissão de propostas será realizada por meio de resumos expandidos, que devem:
conter (não necessariamente nesta ordem: o tema ou o objeto de estudo (alinhado a algum dos
Eixos Temáticos e vinculado à proposta do simpósio), o objetivo principal, as bases teóricas da
reflexão ou análise (autores e teorias fundamentais), e a justificativa (pertinência e relevância
do trabalho); utilizar o template oferecido, disponível no site do evento; ter entre 10.000 e
11.000 caracteres (com espaços) e 5 palavras-chave; ser apresentado em fonte Times New
Roman, corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas e estar em adequação às normas da
ABNT (NBR 10.520, para citações, e NBR 6.023, para referências bibliográficas); e ser
enviado salvo em doc, docx, rft ou odt e nomeado conforme segue:

ARTIGO - EIXO

TEMÁTICO 00 (número do Eixo escolhido). O arquivo NÃO deve ser salvo em formato pdf.
Resultados
A divulgação dos resumos expandidos aprovados (em ambas categorias) deve ser feita
por e-mail, em fluxo contínuo (conforme a avaliação dos pareceristas – também em fluxo
contínuo – for se dando), e uma lista geral de aprovados deve ser publicada no site do evento no
máximo uma semana após o fechamento dos envios.
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A programação definitiva do simpósio, com as datas dos Painéis Temáticos formados e
das Mesas Coordenadas, deve ser divulgada tão logo seja possível, após a aprovação de todas
as propostas.
Assim que os Painéis Temáticos estiverem montados e nomeados (ou numerados) pela
Comissão Organizadora, esta deve definir seus mediadores (com titulação mínima de doutor)
através de indicações ou de edital.
Envio dos artigos completos/ Publicação nos Anais Eletrônicos
Os proponentes de resumos expandidos referentes a Artigo Científico devem enviar a
versão completa do texto conforme adiante. No caso das Mesas Coordenadas, o conjunto dos
integrantes ou cada qual poderá, se o quiser, enviar posteriormente o artigo, relacionado às
exposições individuais ou ao conjunto delas, para inserção nos Anais Eletrônicos. O texto
deverá ter entre 36 mil a 54 mil caracteres (com espaços), em fonte New Times Roman, corpo
12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, em adequação às normas da ABNT (NBR 10.520,
para citações, e NBR 6.023, para referências bibliográficas).
A versão completa dos artigos, para inclusão nos Anais Eletrônicos do simpósio, deve
ser encaminhada apenas após o encerramento do simpósio, de preferência a partir do dia
seguinte deste, e o recebimento deve ficar aberto durante cerca de 30 dias.
A publicação do texto nos Anais Eletrônicos estará condicionada à apresentação do
trabalho no simpósio e à entrega de versão inteiramente revisada (do ponto de vista gramatical e
formal) no devido período de envio.
Templates de Resumos Expandidos e Artigos Completos
A elaboração dos templates de resumos expandidos e artigos completos de cada
simpósio é responsabilidade da comissão organizadora local. Contudo, sugere-se que a diretoria
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da associação seja contatada para providenciar documentos de simpósios anteriores para
servirem como modelo.
4. DO SITE E DO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE ARTIGOS
Os sites dos eventos deverão ser desenvolvidos pela equipe local, contudo serão
hospedados

em

um

sublink

do

próprio

site

da

associação

que

será:

www.abciber.org.br/simpósio20XX (de acordo com o ano de realização). O técnico de TI da
ABCiber fornecerá acesso ao site para a equipe organizadora local poder programar (e
alimentar com conteúdo ao longo de todo o período da organização) em wordpress diretamente
dentro de nosso host, além de fornecer um endereço de e-mail que deverá ser utilizado e
gerenciado pela organização para todo e qualquer contato referente ao simpósio. Todos os
textos a serem publicados no site (e em qualquer outro material de divulgação) devem ser
revisados e qualquer dúvida em relação aos termos corretos idiossincráticos dos simpósios
ABCiber deve ser previamente esclarecida com a diretoria da associação.
O acesso às redes sociais da ABCiber será passado à comissão organizadora, que será
responsável por toda a divulgação e todo contato com o público. A ABCiber também possui
diversas listas de mailing que podem ser utilizadas para divulgação encaminhando os e-mails
que devem ser enviados para abciber@abciber.org.br (com as devidas orientações) de tal modo
que a diretoria possa dar procedimento ao envio. Todo conteúdo deve ser produzido pela
Comissão Organizadora.
O pagamento das inscrições será feito em página específica do site do evento através do
PagSeguro da própria ABCiber, com link providenciado pelo técnico de TI da ABCiber ao
programador da comissão local, que deve gerenciar as inscrições e relatá-las semanalmente para
a diretoria da ABCiber.
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A ABCiber utiliza o sistema OCS para seus eventos. Todo o recebimento de resumos e
artigos, pareceres, emissão de certificados e confecção de anais devem ser feitos através dele. A
diretoria providenciará tutoriais de uso.
O logo e toda a arte a serem usados no site e para todo o evento devem ser
confeccionados pela Comissão Organizadora. A diretoria providenciará o manual de marca da
ABCiber.
5. DAS INSCRIÇÕES
Os valores de inscrição, os períodos promocionais e a consequente tabela de inscrição
são definidos pela diretoria da associação.
Não há devoluções dos valores de inscrição previamente pagos. Caso o inscrito tenha
realizado o pagamento antes de receber a avaliação de seu trabalho e tenha seu trabalho
reprovado, ele poderá participar do simpósio como ouvinte.
As despesas decorrentes da participação através de CFP e/ou de ouvintes no evento, não
podendo ser arcadas pela universidade sede e/ou pela ABCiber, precisarão ser cobertas com
verba de origem de cada inscrito.
Todos os palestrantes convidados também devem preencher a ficha de inscrição (ou ser
inscritos por membros da Comissão Organizadora) no sistema do evento para que seja possível
o recebimento de artigos de suas palestras (envio opcional de cada palestrante) e para a emissão
de certificados (a ausência desses dados no sistema impossibilitará a certificação). Os
palestrantes e membros da Comissão Organizadora são isentos(as) do pagamento da inscrição
no evento e tal isenção será efetivada online no site do evento mediante cupom a ser
providenciado pelo técnico de TI da associação. OBSERVAÇÃO: independentemente disso, o
PAGAMENTO DA ANUIDADE referente à FILIAÇÃO à ABCiber segue normas estatutárias
e não possui isenção, precisando ser realizado por todos(as) os(as) Associados(as), sejam ou
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não membros(as) da Diretoria, do CCD e da Comissão Organizadora (esse pagamento deve ser
feito via site da ABCiber).
O Gerenciamento das inscrições é feito pela Comissão Organizadora e deve ser relatado
semanalmente à diretoria da ABCiber, para que esta faça a conferência com os valores
recebidos em conta própria (conforme itens III.4 e III.8 deste manual).
6. DOS CERTIFICADOS
Todos os certificados são emitidos individualmente e apenas para aqueles oficialmente
inscritos no simpósio. Trabalhos aprovados cujo autor não se inscrever e/ou realizar o
pagamento recebem apenas a carta de aceite.
O certificado de participação exige 75% de frequência mínima em todos os eventos do
simpósio e é emitido para todos aqueles – apresentadores e/ou ouvintes – que atingirem esta
frequência. Assim sendo, a Comissão Organizadora deve manter listas de presença em todos os
eventos do simpósio e inserir os dados de frequência obtidos através delas no sistema do
evento.
O certificado de apresentação não exige frequência e é emitido individualmente,
independentemente do número de coautores. Contudo, somente os autores que apresentaram o
trabalho recebem este certificado.
A publicação nos anais está condicionada à apresentação do artigo no simpósio. Nos anais
constam todos os autores do artigo, independentemente de quais estiveram presentes para
apresentá-lo.
Os certificados são emitidos pelo sistema da ABCiber através das informações inseridas
neste pela Comissão Organizadora. Os participantes podem entrar em link indicado para eles
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mesmos baixarem seus certificados. Este processo deve ser informado aos participantes durante
o evento e por e-mail pela Comissão Organizadora.
7. DA APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE EVENTO
A Comissão Organizadora local deve preparar um projeto de eventos descrevendo sua
proposta e apresentá-lo em reunião ordinária do Conselho Científico Deliberativo (CCD) da
ABCiber para análise e aprovação deste. Os itens que devem constar do projeto são: tema,
descrição

do

tema,

objetivos,

eixos

temáticos,

programação,

detalhamento

da

programação/estrutura dinâmica do evento, potenciais palestrantes a serem convidados,
credenciais acadêmico-profissionais dos coordenadores do comitê gestor, planejamento
financeiro preliminar/orçamento (sugere-se apresentar três versões: otimista, moderada e
pessimista), potenciais patrocinadores (agências de fomento e patrocinadores privados a serem
contatados), cronograma, tabela de valores de inscrição e ficha técnica. A descrição de outros
itens a serem apresentados (conforme possível requerimento da diretoria vigente) e modelos de
projeto serão providenciados pela diretoria da associação.
Durante a reunião, o coordenador da Comissão Organizadora terá a palavra para
apresentar todos os itens do projeto brevemente, e em seguida a diretoria e o CCD discutirão e
aprovarão item por item. O coordenador da Comissão Organizadora deve providenciar uma
cópia impressa do projeto para cada um dos presentes, além de encaminhá-lo por e-mail com
alguns dias de antecedência para que todos os diretores e conselheiros tenham maior tempo para
apreciá-lo.
8. DO FINANCEIRO / DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (e aprovação de
orçamento)
A confecção de projetos de patrocínio e seu envio a agências de fomento e
patrocinadores privados solicitando/prevendo todos os custos de realização do simpósio é de
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responsabilidade da Comissão Organizadora local, devendo, entretanto, ser aprovada em
reunião ordinária do CCD (conforme item III.7 deste manual) e passar por acompanhamento
semanal da diretoria, em especial do diretor científico, que prestará todo o auxílio necessário.
A arrecadação para o financiamento do simpósio é de inteira responsabilidade da
Comissão Organizadora local. A ABCiber não financia seus eventos com caixa próprio/ não
dispõe nenhuma verba para cada evento, devendo este ser realizado inteiramente com o valor
arrecadado das agências e patrocinadores (fazendo a confecção e a rapidez no envio dos
projetos para as diversas fontes ser primordial).
De tal forma, sugere-se que a Comissão Organizadora negocie com seus fornecedores
que todos os serviços, materiais etc. sejam ser faturados para após o período previsto de
recebimento da verba das agências (e, preferencialmente, para após o fim da realização do
simpósio). Em raras exceções consideradas de extrema urgência – e havendo caixa disponível –
o financeiro da ABCiber pode considerar pequenos adiantamentos que deverão ser retornados
no momento do recebimento da primeira verba de agências de fomento.
A verba proveniente das inscrições no simpósio é considerada verba de retaguarda, de
modo que a Comissão Organizadora não deve contar com ela. Esta verba é reservada para
casos emergenciais (como, por exemplo, o recebimento de resposta negativa de todas as
agências de fomento e empresas privadas contatadas em época muito próxima ao simpósio),
ainda assim ficando pendente a aprovação de sua liberação pela diretoria.
Todo o controle financeiro e todas as movimentações financeiras relativas à realização
do simpósio são feitas pelo diretor financeiro da associação a pedido da Comissão
Organizadora e em comum acordo. Nenhuma verba – seja proveniente de inscrições,
patrocinadores privados ou agências – é repassada para contas da Comissão Organizadora ou da
instituição sede, toda verba recebida vai para a conta da ABCiber (com exceção das agências de
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fomento que criam uma conta própria para o coordenador da organização, conforme explicitado
abaixo), e todos os gastos – que devem ser previamente aprovados pelo CCD em reunião, no
momento da apresentação do orçamento pela Comissão Organizadora – com o evento são
encaminhados pela Comissão Organizadora – através de boletos, informações para
transferências e depósitos etc. – para o diretor financeiro analisar e realizar. O diretor financeiro
não está autorizado a fazer pagamentos que não constem no orçamento previamente aprovado
pelo CCD. Gastos imprevistos no orçamento aprovado devem passar por consulta da diretoria
antes de serem encaminhados para o diretor financeiro. A Comissão Organizadora tem total
liberdade para definir seus fornecedores, contanto que o valor dos materiais/ serviços prestados
esteja dentro do constante em orçamento aprovado pelo CCD.
No caso de agências de fomento como a Capes e o CNPq, que fornecem cartões
bancários em nome do requerente da Comissão Organizadora – pois deixaram de trabalhar com
associações e outras pessoas jurídicas e passaram a trabalhar apenas com pessoas físicas –, o
responsável da Comissão Organizadora mantem o cartão em mãos e pode utilizá-lo para
pagamentos relativos à realização do evento, contudo, seguindo o mesmo processo colocado
anteriormente de relato ao diretor financeiro de cada gasto antes da sua realização, porém, neste
caso, realizando os pagamentos direta e pessoalmente – e não através do diretor financeiro.
Ao final do evento a Comissão Organizadora – com o auxílio do diretor financeiro da
associação – deve realizar a prestação de contas para todas as agências e patrocinadores,
providenciando cópias de todas essas para a diretoria da ABCiber, além de realizar um relatório
de prestação de contas final específico para a associação.
Para tudo isso, sugere-se que a Comissão Organizadora tenha um membro designado
especificamente para cuidar do financeiro do evento, para gerenciar as inscrições e manter
contato com o técnico de TI e o diretor financeiro da associação (conforme atividades previstas
neste item, nos itens III.4 e III.5).
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IV – DOS ENCONTROS REGIONAIS
Verifique documento específico de orientações para a organização de eventos regionais
com a diretoria.
V – FILMAGENS, STREAMING, FOTOS
Todo evento deve ter transmissão ao vivo por streaming nonstop durante toda a
programação. Além de tal transmissão ao vivo, a reunião científica e todas as mesas
coordenadas, de conferência, de keynote speakers, de abertura e de encerramento que não sejam
contempladas no streaming devem ser gravadas. Diversas entrevistas também devem ser
gravadas, além de ampla cobertura fotográfica. Maiores informações podem ser providenciadas
pelo diretor executivo da associação.
VI – DOS APOIOS
A recomendação sobre a classificação das instâncias – utilizada nos eventos da ABCiber
– é a seguinte:
Realização: Universidade Sede
Promoção: Programa de Pós-Graduação
Organização: Grupo de Pesquisa
Patrocínio: Empresas Privadas
Apoio: Agências Federais e Estaduais
Apoio Cultural: Empresas, Entidades etc.
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Variações de classificação existem e precisam ser ponderadas (por exemplo, o Instituto
Itaú Cultural, não pode, estatutariamente, subordinar-se à cláusula de "Patrocínio", mas à de
"Apoio". O CGI.br/NIC.br, ainda que seja entidade multisetorial, deve ser subordinado à
cláusula de “Patrocínio”).
VII – DAS DATAS DE REALIZAÇÃO
O primeiro Encontro Regional do ano (Norte/Nordeste ou Centro-Sul) deve ser
realizado em março ou abril, o segundo Encontro Regional do ano (Norte/Nordeste ou CentroSul – não sendo da mesma região do evento realizado em março/abril) deve ser realizado em
junho, julho ou agosto e o Simpósio Nacional deve ser realizado em novembro ou dezembro.
VIII – DA COLEÇÃO ABCIBER
Os eventos da ABCiber devem produzir ao menos um ebook para a Coleção ABCiber,
conforme a política editorial da associação (documento este que será providenciado pela
diretoria).
A organização deste livro é feita por uma comissão formada por membros da
coordenação do Call for Papers da Comissão Organizadora local e membros da diretoria da
ABCiber. No caso dos Encontros Regionais, a organização deve ser feita por um membro da
coordenação do Call for Papers da Comissão Organizadora local e dois membros da diretoria
da ABCiber. No caso dos Simpósios Nacionais, a organização será feita por dois membros da
coordenação do Call for Papers da Comissão Organizadora local e três membros da diretoria
da ABCiber.
O próprio sistema de recebimento de artigos (conforme detalhamento no item III.4) já
possui ferramenta que separará os melhores textos enviados de acordo com os pareceristas, de
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tal modo que a comissão responsável pelo ebook receberá esta lista pronta para a seleção dos
melhores textos e para fazer o contato com os autores.
Todo o processo será supervisionado e auxiliado pelo diretor editorial da ABCiber, que
providenciará mais informações e documentos.

Relatórios semanais do andamento das atividades da organização, documentos, sugestões
e dúvidas devem ser enviados à diretoria através do e-mail abciber@abciber.org.br.

Manual elaborado em janeiro de 2018 pela Profa. Dra.
Janaína Antunes, Diretora Executiva (biênio 2017-2019), e aprovado
pelo CCD, em sua XIX Reunião Ordinária, realizada na
Universidade Federal de Juiz de Fora, no dia 24 de novembro de
2018.
Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (ABCiber)
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