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Edital para apresentação de vídeos 

para a série Tecnologia Educacional 
em Foco 

 

A ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional é uma entidade 
não governamental, de caráter técnico-científico e sem fins lucrativos, 
tendo sido fundada em 14 de julho de 1971.  
 

Seu objetivo é: "impulsionar, no país, os esforços comuns e a aproximação 
mútua para o desenvolvimento qualitativo e quantitativo da Tecnologia 
Educacional, em favor da promoção humana e da coletividade". 
 

Além das atividades que marcam a entidade como a mais importante re-
ferência no campo das tecnologias aplicadas à educação, tendo em vista 
a realização de 50 Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional, 7 
Congressos Brasileiros, 8 Congressos Internacionais, mais de 230 edições 
da Revista Tecnologia Educacional, bem como inúmeros estudos científi-
cos, está lançando uma nova série: Tecnologia Educacional em Fóco. 
  
A ABT está abrindo através deste edital a oportunidade para que profissionais 
apresentem os vídeos que serão inseridos na página oficial da ABT (www.abt-
br.org.br). 
 
Deverão ser vídeos com orientações sobre TE para educadores, alunos e de-
mais pessoas interessadas nas áreas de educação, comunicação, tecnologia e 
afins. 
 
Considerando a abordagem prática os vídeos deverão ter a duração  em torno 
de 5 minutos com ênfase em tema de interesse coletivo. 
 

Deverão ser observados os aspectos de qualidade em termos de ilumina-
ção e som. 

 

Os autores devem observar as normas de direitos autorais, não trazendo nos 

conteúdos reproduções de textos de obras que tenham copyright ou que estejam 

acima dos limites permitidos pela legislação vigente. Quando ocorrer citações 

deverão mencionar os dados dos autores, conforme critérios de praxe. 
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Os videos devem ser postados no Youtube e encaminhados os links. 

 

Os autores deverão enviar também um currículo resumido escrito ou a citação 

ao curriculo Lattes. 

 
Ao submeterem os videos os autores aceitam tacitamente as condições e nor-
mas da ABT estando ciente de que não haverá remuneração pelos mesmos. 

 

A ABT, através de um Grupo de Trabalho, apreciará no prazo máximo de quinze 

dias os videos e informará se foram aceitos ou não. Caso não sejam aceitos os 

autores ficam liberados para apresentação à outras entidades. 

 

Os autores, cujos trabalhos sejam aceitos, terão seus nomes incluídos entre os 

Colaboradores da ABT e receberão Certificado de Reconhecimento pela produ-

ção do material de apoio ao desenvolvimento das tecnologias na educação. 

 
Os videos deverão ser apresentados preferencialmente em português. 
 
 
Ocorrendo a citação de siglas deve haver a especificação das mesmas no pró-
prio video. 

 

Os mesmos podem ser feitos por grupos de autores, não excedendo a três. 

 

É imprescindível ser feita uma autoapresentação dos autores no final da grava-

ção. 

 

Ocorrendo a citação de siglas deve haver a especificação das mesmas no pró-

prio video. 

 

O encaminhamento dos vídeos poderão ser feitos através do WhatsApp (21) 

97170-2513. 

 

A ABT se reserva ao direito de alterar sempre que se tornar necessário o pre-

sente edital. 
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Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2023 

 

João Roberto Moreira Alves 

Presidente 
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