
 
 

 

XXV EPEN 

ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL DO NORDESTE 

Reunião Científica da ANPEd 

 

ATENÇÃO AUTORES 

 

 

TERMOS DE ADESÃO E USO AO ESPAÇO VIRTUAL XXV EPEN – 2020 

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

1 – Fica determinado o termo AUTORES para representar os termos autor, autora, 

autores, autoras, coautor, coautora, coautores e coautoras. 

2 – Para que os trabalhos sejam apresentados é IMPRESCINDÍVEL que TODOS OS 

AUTORES estejam com a inscrição do evento quite. 

 

 

TERMOS DE ADESÃO: 

 

ATENÇÃO: caso seu resumo expandido tenha sido aprovado siga estas 

determinações: 

 

 

1 – FIQUE ATENTO(A) À PROGRAMAÇÃO NO SITE DO EVENTO e sua 

determinação é IRREVERSÍVEL. Não acataremos/aceitaremos apresentações 

depois deste prazo. 

2 – Sua apresentação será AO VIVO com mais outras apresentações, conforme 

publicado do Mapa de Apresentações do seu GT. 

3 – A organização do XXV EPEN não se responsabiliza, direta ou indiretamente, pelo 

conteúdo das apresentações. 

4 – É de responsabilidade dos AUTORES a determinação da duração das 

apresentações até o limite (MÁXIMO) de 10 minutos. 



 
 

 

5 – As apresentações deverão respeitar o limite máximo de duração. Após esta 

duração a apresentação poderá ser interrompida pelo coordenador de sessões do seu 

GT.  

6 – Na data de sua apresentação fique disponível no bloco inteiro das apresentações 

constantes na programação. Pode ser que a compilação fique menor do que o 

programado e será necessária à sua participação nos diálogos entre os participantes. 

7 – A não participação no momento de diálogos é de total responsabilidade dos 

AUTORES. 

8 – A organização do XXV EPEN não se responsabiliza, direta ou indiretamente, pela 

ausência dos AUTORES nas apresentações e/ou na participação no momento de 

diálogo. 9 – A apresentação é de responsabilidade do autor e deverá refletir 

necessariamente a linha programática, científica e acadêmica do GT em que está 

inscrito o trabalho. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA ENTRADA NA SALA DE TRANSMISSÃO: 

 

1 – Acesse o link da sua SALA na PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA DO SEU GT 

http://epen2020.ufba.br/portfolio-item/grupos-de-trabalho/ 

2 – PREFIRA A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA ENTRAR NA 

SALA; 

3 – Não passe o link de acesso para terceiros. 

4 – A organização do XXV EPEN não se responsabiliza, direta ou indiretamente, por 

erros de alocação das apresentações em blocos de sessão/comunicação devido à 

falta de identificação parte dos AUTORES. 

 

 

TERMOS DE USO  

 

1 – Os AUTORES poderão usar o espaço virtual do evento – XXV EPEN (site, e-mail, 

Youtube, Facebook, Instagram) – apenas para finalidades lícitas. Esse espaço não 

poderá ser utilizado para publicar, enviar, distribuir ou divulgar conteúdo ou informação 

de caráter difamatório, obsceno ou ilícito, inclusive informações de propriedade 

exclusiva pertencentes a outras pessoas ou empresas, bem como produtos ou marcas 

http://epen2020.ufba.br/portfolio-item/grupos-de-trabalho/


 
 

 

registradas ou informações protegidas por direitos autorais, sem a expressa 

autorização do detentor desses direitos. 

2 – A Comissão Organizadora poderá a seu exclusivo critério e em qualquer tempo, 

modificar ou desativar o espaço virtual do evento XXV EPEN (site, e-mail, Youtube, 

Facebook, Instagram), bem como limitar, cancelar ou suspender seu uso ou o acesso, 

sem necessidade de qualquer aviso. Também estes Termos de Uso poderão ser 

alterados a qualquer tempo, sem aviso, comprometendo-se o usuário a acessar 

regularmente o espaço virtual do evento XXV EPEN – site, e-mail, Youtube, Facebook, 

Instagram – e consultar os Termos então vigentes. Algumas disposições destes 

Termos poderão ser substituídas por termos ou avisos legais expressos localizados 

em determinadas páginas deste site http://epen2020.ufba.br/ 

3 – As publicações disponibilizadas dos RESUMOS EXPANDIDOS E 

APRESENTAÇÕES do XXV EPEN têm sua reprodução parcial e total permitidas, 

desde que citada a fonte. 

4 – O teor dos textos RESUMOS EXPANDIDOS E APRESENTAÇÕES são de inteira 

e exclusiva responsabilidade de seus AUTORES e serão divulgadas publicamente. 

5 – O teor dos textos RESUMOS EXPANDIDOS E APRESENTAÇÕES poderão ser 

ampla e publicamente divulgadas, sem restrições e sem necessidade de qualquer 

anuência. 

6 – Não será admitido o uso do espaço virtual do evento XXV EPEN para veiculação 

de propaganda, spam ou qualquer outra finalidade que não a discussão dos temas do 

evento. 

7 – As opiniões expressas na área de comentários e chat são de exclusiva 

responsabilidade de seus AUTORES e público, e não necessariamente refletem a 

opinião da Comissão Organizadora e de seus colaboradores sobre o assunto. 

8 – Os AUTORES e público dos comentários e chat são civil e criminalmente 

responsáveis por publicar qualquer conteúdo que viole a lei ou direitos de terceiros 

(incluindo, sem se limitar: crimes contra a honra, ameaça, preconceito e 

discriminação). 

9 – Os usuários que se sentirem ofendidos por quaisquer comentários ou experiências 

publicados no espaço virtual do evento XXV EPEN poderão denunciá-los à Comissão 

Organizadora, pelo e-mail: epen.ufba@gmail.com. 

10 – A Comissão Organizadora reserva-se o direito de, independentemente de 

qualquer aviso aos AUTORES e público, EXCLUIR qualquer comentário, chat ou 
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experiência que, a seu exclusivo critério, considere ofensivo ao seu pessoal ou a 

qualquer terceiro, bem como bloquear o acesso de qualquer usuário ao espaço de 

comentários, caso julgue necessário. 

11 – A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelo conteúdo dos RESUMOS 

EXPANDIDOS E APRESENTAÇÕES e informações aqui publicadas, uma vez que os 

textos são de autoria e responsabilidade exclusiva de terceiros e não traduzem, 

necessariamente, a opinião do espaço virtual do evento XXV EPEN. 

12 – A Comissão Organizadora tampouco é responsável pela violação de direitos 

autorais decorrente de informações, documentos e materiais publicados neste espaço 

virtual do evento, comprometendo-se a retirá-los do ar assim que notificado da 

infração. 

13 – Qualquer material, informação, artigos ou outras comunicações que forem 

transmitidas, enviadas ou publicadas neste espaço virtual do evento serão 

considerados informação não confidencial, e qualquer violação aos direitos dos seus 

criadores não será de responsabilidade da Comissão Organizadora. É 

terminantemente proibido transmitir, trocar ou publicar, através deste espaço virtual do 

evento, qualquer material de cunho obsceno, difamatório ou ilegal, bem como textos 

ou criações de terceiros sem a autorização do autor. A Comissão Organizadora 

reserva-se o direito de restringir o acesso às informações enviadas por terceiros aos 

seus usuários. 

15 – A Comissão Organizadora não é responsável pelo conteúdo de qualquer uma das 

informações trocadas entre os usuários, sejam elas lícitas ou ilícitas. 

16 – O acesso ao espaço virtual do evento XXV EPEN representa a aceitação 

expressa e irrestrita dos termos de uso acima descritos. 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ANUÊNCIA 

 

1- A comissão organizadora em hipótese alguma será responsável pelo acesso às 

informações de apresentação e participação por parte dos AUTORES. 

2 – Esta mensagem está devidamente publicada no site do evento para o acesso de 

todos.  

3 – Acreditamos que os AUTORES leram e compreenderam o teor das determinações 

e orientações/instruções desta mensagem. 



 
 

 

4 – A não contestação desta mensagem implica em aceitação explicita e implícita das 

determinações e orientações/instruções acima relacionadas. 

5 – A Comissão organizadora se reserva ao direito de alterar o presente texto sem 

prévio aviso e se compromete a manter as informações devidamente atualizadas no 

site.  

6 – É de responsabilidade dos autores se manterem se atualizados em relação aos 

procedimentos.  

 

 

Comissão da organizadora do XXV EPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 


