
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Trabalhos submetidos à RBAAD serão avaliados de acordo com os seguintes 

critérios especí�cos:

1. Atualização e abrangência do referencial teórico;   

2. Rigor cientí�co na análise de dados/informações;  

3. Contribuição para o campo de pesquisa; 

4. Relevância prática;

5. Clareza de linguagem;

6.  Organização estrutural.

Os trabalhos devem ser encaminhados aos editores da revista, por meio do site 

da ABED (www.abed.org.br).

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

Durante o processo de submissão, é necessário informar a qual área o trabalho 

está sendo submetido:

1. Fundamentação teórica; 

2. Ensino e aprendizagem;

3. Mídias e ambientes de aprendizagem; 

4. Design instructional;

5. Avaliação;

6. Gestão;

7. Políticas públicas; 

8. Economia da EAD; 

9. Política Internacional.

IDIOMAS

Os idiomas o�ciais para publicação do conteúdo da revista são Português e 

Inglês. Textos de colaboradores e artigos apresentados por pesquisadores podem 

estar em qualquer uma das duas línguas o�ciais. Título, resumo e palavras-chave 

deverão ser informados em Português e Inglês.
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RESENHAS

Resenhas devem conter de 3.500 a 5.000 caracteres. Devem ser revisões críticas de li-

vros e publicações cientí�cas, nacionais ou estrangeiros, na área da Educação  a Distância. 

Devem resumir a publicação sobre a qual se refere, informando acerca de seu lançamento, 

mas também realizando uma apresentação sumária da obra e do autor, de sua contri-

buição para a Educação a Distância, fornecendo ainda uma análise sintética das partes 

constituintes da obra.

ARTIGOS

O texto deve ser inédito no Brasil, não tendo sido publicado em outro periódico cientí�co 

ou livro. 

O resumo dos artigos deve conter aproximadamente 1.300 caracteres com espaços. Este 

resumo deve ser capaz de tornar-se, sozinho, um descritor do artigo. 

Os artigos devem apresentar uma extensão de 25.000 a 50.000 caracteres com espaços, 

incluindo resumo, abstract, notas e referências. O trabalho deve obedecer às normas  de 

um trabalho cientí�co (NBR 6032). 

Todo material submetido à análise deverá ser enviado em arquivo digital em Rich Text 

Format (rtf) ou Microso" Word (doc). O texto deve estar em espaço 1,5; fonte Arial de 12 

pontos; quando necessário, o tipo itálico deve ser utilizado em vez de sublinhado (exceto 

em endereços URL); �guras e tabelas devem estar inseridas no texto, e não como anexos 

no �nal do documento. 

ESTILO

Textos e todas as outras colaborações submetidas devem ser concisas e escritas de forma 

legível. Linguagem não técnica e não discriminatória deve ser usada onde possível e ter-

mos especializados devem ser explicados para um público multidisciplinar que pode não 

conhecer ou utilizar determinados termos técnicos. A terminologia nova ou altamente 

técnica deve ser de�nida e explicada. Os termos, que serão usados de forma abreviada, 

deverão ser, primeiro, usados por extenso. Clareza deve ser consistente nos textos.

CITAÇÕES

No caso de citações, o autor deverá apresentar todos os materiais exatamente como eles 

aparecem no original, indicando qualquer omissão pelo período de três espaços. Toda 

citação deve ser referenciada, indicando apenas o nome do autor e o ano de publicação 

no corpo do artigo e apresentando a referência completa em ordem alfabética no �nal 



do artigo. Recomendam-se 40 referências, no máximo. Estas deverão ser veri�cadas com 

grande cuidado. Para manter coerência no estilo da revista, o autor deve seguir rigoro-

samente o guia de estilo da ABNT ou APA para a apresentação das referências. Todas as 

referências devem estar em ordem alfabética pelo nome do autor, como no exemplo abai-

xo. Nestas referências, não há espaços entre as iniciais do autor. Use o primeiro exemplo a 

seguir, quando referir-se a um livro e o segundo exemplo a um artigo:

O'Shea, T., & Self, J. A. (1983). Aprendendo e ensinando com computadores. Englewood 

Cli#s, NJ: Pretince-Hall Inc.

Porter, R., & Lehman, J. (1984). Projetos para conceitos físicos de ensino usando um mi-

crocomputador. Jornal de Computadores no Ensino da Matemática e Ciência, 3(4), 14-15. 

FOTOS, TABELAS E GRÁFICOS

Ilustrações, fotogra�as e outros elementos imagéticos, além de estarem inseridos no texto 

(doc ou rtf), devem ser enviados em arquivo eletrônico independente, em formato do 

tipo JPEG (JPG), com resolução de 300 dpi.  NÃO submeter arquivos comprimidos (por 

exemplo, zipados). Figuras serão legendadas na parte inferior da imagem e numeradas 

em sequência. Tabelas serão legendadas na parte superior da imagem e numeradas em 

sequência. 

Condições de aceitação de artigos e outras colaborações 

Para a aceitação de textos para a RBAAD, exige-se que: 

a essa regra podem ser: um editorial, novos itens ou resenhas de livros; 

ao uso de material citado ou cessão de direitos autorais. Autores devem indenizar a 

ABED e a equipe de editores da revista por qualquer perda ocasionada em consequ-

ência de alguma infração em relação a direitos autorais.

Cabe ao Conselho Editorial a decisão referente à oportunidade da publicação dos traba-

lhos recebidos. 

Alguns trabalhos presentes nas edições podem ser resultado de convites, encaminhados a 

especialistas, em função de sua notória competência e excelência acadêmica na área. 

DIREITOS AUTORAIS 

A Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) detém os direitos autorais desta 

revista. Um material publicado na RBAAD não poderá ser publicado em outro lugar sem 



a permissão anterior da ABED. A ABED possui esses direitos em todos os textos aceitos 

para publicação, assim como o direito de distribuir e/ou armazenar o seu conteúdo de 

uma ou mais formas a seguir: papéis, publicação eletrônica ou outra distribuição, arqui-

vamento e mecanismos de recuperação. Autores dos textos publicados nas revistas têm 

o direito de usar este material para propósitos pessoais, puramente educacionais. Todas 

as publicações subsequentes, completas ou parciais, deverão ser autorizadas pelo Editor 

e não poderão ser feitas sem o reconhecimento, nas citações, da ABED como a editora 

original do artigo.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO POR PARES

Os textos enviados para a submissão serão avaliados pelo Conselho Editorial Cientí�co da 

RBAAD e, posteriormente, encaminhados para 2 (dois) avaliadores. Havendo pareceres 

contrários, os textos serão encaminhados a um terceiro avaliador. Em caso de necessida-

de, o Conselho Editorial poderá enviar artigos especí�cos para avaliadores ad hoc, não 

integrante do Conselho Editorial Cientí�co, observando-se a titulação mínima de Doutor 

e especialidade na área do texto em questão. Será garantido o anonimato dos autores e dos 

avaliadores no processo de submissão dos textos.


