Vergueiro, 2485, CEP: 04.101-200 - Vila Mariana – São Paulo – (11) 11 5571-4655- www.anpg.org.br

REVISTA DA ANPG – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
CHAMADA ESPECIAL PARA TRABALHOS

Mulheres e mães pesquisadoras em tempos de COVID-19

São Paulo, 10 de março de 2021
Para retomar os trabalhos da Revista da ANPG – Ciência, Tecnologia e Políticas Educacionais,
a Gestão 2020-2022 lançará uma Edição Especial, em homenagem ao mês das mulheres com o
tema Mulheres e mães pesquisadoras em tempos de COVID-19. Em tempos de pandemia, onde
as mulheres e mães sobrecarregadas com trabalho doméstico e cuidado dos filhos reduziram
bruscamente sua produtividade, é essencial uma edição que chame atenção a esse tema.

REGRAS DE SUBMISSÃO

Serão aceitos trabalhos de pesquisadoras em qualquer nível de pós-graduação ou que
tenham defendido sua dissertação/tese em até 12 meses antes da publicação do edital.
Para a submissão, as autoras deverão enviar junto ao trabalho: 1) atestado de matrícula
ou documento que comprove defesa nos últimos 12 meses; 2) uma foto em boa resolução; 3) um
texto de no máximo 100 palavras respondendo “O que é ser uma mulher cientista em tempos de
COVID-19?”. Os relatos e foto serão publicados junto aos trabalhos aceitos.
A revisão dos trabalhos será feita pelo método de avaliação às cegas, com pareceristas da
área. Serão aceitos trabalhos de todas as áreas do conhecimento, divididos entre as grandes áreas
da CAPES: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde,
Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes.
São fortemente incentivados trabalhos que tratem diretamente com a temática de gênero e
COVID-19. O prazo para submissão é 01 de junho de 2021 pelo formulário
http://bit.ly/RevistaANPG2021

REGRAS DE FORMATAÇÃO

Os trabalhos devem ser produzidos no formato de divulgação científica. O artigo deve ser
construído em uma linguagem clara e objetiva para entendimento da/o leitor/a sem prévio
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conhecimento do tema, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto deve ter no
máximo 5000 palavras, em Times New Roman, tamanho 12 e margens de 2cm. As referências
devem ser produzidas no formato ABNT NBR 6023. Algumas sugestões para a elaboração de um
artigo de divulgação científica:
•

Títulos em forma de pergunta são mais atrativos;

•

O vocabulário específico para a área do conhecimento deve ser utilizado de modo a
ser entendido pelas/os leitoras/es. Ou seja, sempre que utilizar um termo específico,
é importante trazer sua definição.

•

É sugerido o uso de infográficos, esquemas, charges e demais elementos que
contribuam para o entendimento da/o leitor/a.

As autoras devem enviar o trabalho em formato .docx sem qualquer identificação das autoras.
As Figuras devem constar no texto e enviadas separadamente em formato .png em boa resolução.
Também deve ser enviado arquivo em separado no mesmo formato respondendo em no máximo
100 palavras a pergunta: “O que é ser uma mulher cientista em tempos de COVID-19?”
Quaisquer dúvidas sobre a submissão e formatação dos trabalhos deve ser encaminhada ao email mostracientifica@anpg.org.br
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