EDITAL 1: SUBMISSÃO DE TRABALHOS AO ENCONTRO DOS GTS DO
COLÓQUIO DE MODA

A Associação Brasileira dos Estudos e Pesquisas em Moda - Abepem - promove,
por meio do Comitê Organizador e o Comitê Científico do Colóquio de Moda, o Encontro
dos GTs do Colóquio de Moda, a ser realizado no período de 16 de outubro a 02 de
dezembro de 2020, na modalidade on line.
Língua Oficial
1. A língua oficial do Encontro dos GTs do Colóquio de Moda é o português;
2. Serão aceitos também os idiomas espanhol e inglês para apresentação.
Público-alvo
1. Mestrandos, Mestres, Doutorandos, Doutores e Pós-Doutores poderão submeter
trabalhos aos GTs do Encontro.
Formato de Submissão
1. Todas as submissões devem ser resultantes de pesquisas e reflexões sobre os campos
da moda e do design ou sobre a moda e as suas áreas de inter-relação, conforme as
diretrizes deste edital;
2. Os proponentes poderão submeter seus trabalhos no formato de Resumo
Estruturado, desde que sejam mestrandos, mestres, doutorandos, doutores ou pósdoutores;
3. Todos os Resumos Estruturados enviados devem seguir as orientações do template
para resumos estruturados disponibilizado no site do Colóquio, devendo apresentar
entre 2.500 e 3.000 caracteres, em fonte Times New Roman, tamanho 12, e
espaçamento de 1,5 cm, e conter, obrigatoriamente, os seguintes itens: objetivo do

artigo; design / metodologia / abordagem da pesquisa; descobertas; limitações;
implicações práticas; implicações sociais (se aplicável); originalidade; três principais
autores que embasaram a pesquisa;
4. Não atender ao formato estabelecido e/ou não contemplar os itens solicitados para
o resumo é critério de reprovação do trabalho;
5. As submissões devem ocorrer dentro das propostas de GTs ofertadas para o Encontro
e listadas a seguir:
GT 1 – Educação: Teoria e Prática em Moda
GT 2 – Consumo de Moda
GT 3 – Corpo, Moda, Comunicação
GT 4 – Moda, Cultura e Historicidade
GT 5 – Moda e Mídia
GT 7 – Gestão e Negócios de Moda
GT 8 – Moda e Estilos de Vida
GT 9 – Gênero de Cultura de Moda: Perspectivas Contemporâneas
GT 11 – Traje de Cena e Traje de Folguedo
GT 12 – Teoria e Prática do Design de Moda
GT 13 – Modelagem, Construção e Estudos da Forma
GT 14 – A Dimensão Estética da Moda: aparência, arte e sensibilidade
GT 15 – Design, Moda e Tendência
Avaliação dos Resumos
1. Os Resumos Estruturados submetidos serão analisados por dois avaliadores, os
coordenadores do GT para o qual o trabalho foi direcionado. O método de avaliação é o
double blind view, que consiste em análise por dupla de avaliadores, sem que o(s)
autor(es) sejam identificados. Caso ocorra discordância extrema entre os dois
avaliadores, um terceiro avaliador será indicado para a análise do trabalho;

2. Em alguns casos, os trabalhos/Resumos Estruturados podem ser redirecionados a
outros GTs, se a dupla de coordenadores julgar mais adequado, do ponto de vista da
temática;
3. Os trabalhos/Resumos Estruturados aprovados deverão estar de acordo com as
normas deste edital, com as diretrizes de submissão e conforme template para resumo
estruturado. Na inobservância deste item, o trabalho será reprovado, não cabendo
recurso ao Comitê Científico, de Organização ou à Diretoria da Abepem;
Publicação de Resumos Estruturados
1. Os Resumos Estruturados aprovados pela coordenação do GT serão publicados em
Anais digitais devidamente catalogados com o ISSN 1982-0941;
2. As opiniões e conclusões emitidas nos trabalhos, bem como, a exatidão e adequação
das informações e referências, são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es);
3. A revisão gramatical e ortográfica do texto é obrigatória e de responsabilidade do(s)
autor(es), sendo necessária a indicação do revisor no corpo do artigo;
7. Se o autor verificar erros após a publicação do resumo em anais, o mesmo não poderá
ser substituído em tempo algum.
Quantidade de Submissões
1. Cada autor poderá submeter até 2 trabalhos ao Encontro dos GTs do Colóquio de
Moda, podendo ser, inclusive, em GTs diferentes;
2. Há limite de número de autores e coautores, sendo o máximo de 3;
3. No caso de trabalhos resultantes de pesquisas em grupos, além da autoria, deve
constar o nome do grupo idêntico ao validado e integrante da base do Diretório de
Grupos de Pesquisa do Brasil do CNPq.

