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IVEC 2021 é o maior e mais importante evento sobre intercâmbio virtual, proporcionando 

um fórum para professores, administradores, estudantes e equipe técnica de instituições 

de todo o mundo interessados na prática crescente do Intercâmbio Virtual. O 

Intercâmbio Virtual oferece oportunidades autênticas de envolvimento e aprendizagem 

intercultural e transnacional, utilizando a tecnologia para conectar pessoas ao redor do 

mundo. Por meio de atividades e cursos colaborativos, o intercâmbio virtual apoia o 

desenvolvimento de habilidades transferíveis para viver e trabalhar globalmente e 

oferece oportunidades para experiências de aprendizagem aplicadas. Para obter mais 

informações sobre a conferência e a prática do intercâmbio virtual, por favor, visite 

IVEConference.org. 

 

A IVEC 2021 será coorganizada pela Drexel University e pelo Centro COIL da State 

University of New York (SUNY), em colaboração com instituições representantes do 

Comitê Diretor do IVEC: DePaul University, Durban Institute of Technology, East 

Carolina University, FAUBAI – Associação Brasileira de Educação Internacional, 

UNICollaboration, Universidad de Monterrey e University of Washington Bothell. A IVEC 

2021 apresentará oportunidades de conferência presenciais e online. 

 

Convidamos a submissão de propostas de indivíduos, instituições e organizações de 

todo o mundo com foco em intercâmbio virtual. Aceitamos propostas de profissionais 

com experiência em intercâmbio virtual (professores, funcionários e administradores) e 

estudantes que participaram de intercâmbio virtual. Encorajamos, particularmente, a 

submissão de alunos de doutorado e pesquisadores em início de carreira. 

 

O idioma oficial da conferência é o inglês, mas submissões em outros idiomas são bem-

vindas. Todas as submissões passarão por um processo de revisão por pares duplo-

cegas. Os autores serão notificados a tempo de se inscreverem antes do término do 

prazo de inscrição antecipada (early registration). 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS DA CONFERÊNCIA DE 2021 

 
Propostas para apresentações de artigos, workshops, simpósios e pôsteres em 

qualquer área de intercâmbio virtual são bem-vindas. Os tópicos podem incluir, mas 

não estão limitados, aos seguintes temas: 

 

 PRÁTICA: Estudos de caso e relatórios de prática, assim como relatórios sobre 

o uso de pedagogia inovadora, prática de alto impacto e tecnologia para 

aprimorar o intercâmbio virtual. 

http://www.iveconference.org/
http://iveconference.org/
https://evolve-erasmus.eu/about-evolve/what-is-virtual-exchange/


 ESTRATÉGIA E POLÍTICA: Estratégia e política de intercâmbio virtual nos níveis 

departamental, escolar, docente, institucional e de sistema. 

 IMPACTO ATRAVÉS DE PESQUISA: Relatórios de pesquisas avaliando o 

impacto e os resultados do Intercâmbio Virtual, e da área de forma mais ampla. 

 VOZES DO ESTUDANTE: Apresentações dirigidas e focadas nos alunos 

envolvidos com intercâmbio virtual. 

o deve destacar a experiência do aluno no intercâmbio virtual 

o deve incluir, pelo menos, um apresentador que seja estudante. 

 

 

FORMATOS DAS SESSÕES 

 

A IVEC 2021 oferecerá opções de conferência presencial e online. A conferência 

presencial acontecerá na cidade de Nova York, de 20 a 22 de outubro de 2021, e a 

conferência online será realizada de 27 a 29 de outubro de 2021. Cada indivíduo pode 

ser apresentador de, no máximo, duas sessões presenciais e duas online. 

 

Formatos de sessão presencial: 
 

Apresentações 

Apresentações de um ou mais autores, seguidas de perguntas e respostas. As 

apresentações devem fornecer um estudo aprofundado do tópico. As apresentações 

terão a duração de 30 minutos, incluindo 5 minutos para perguntas e respostas, e 5 

minutos para mudanças de sala. As propostas de apresentação devem incluir uma 

descrição completa do que será apresentado (máx. 300 palavras). 

 

Simpósios 

Simpósios são sessões moderadas de especialistas apresentando um tema, conteúdo 

ou área metodológica comum, destinadas a dar ao público diferentes perspectivas. Eles 

terão a duração de 90 minutos e incluirão, no mínimo, 3 apresentações. Os 

organizadores dos simpósios também podem optar por incluir diversas apresentações 

orais mais curtas, desde que a duração total seja de 90 minutos. Os organizadores dos 

simpósios devem submeter 1) uma descrição geral com, no máximo, 500 palavras 

indicando o conteúdo e os objetivos do simpósio, e 2) propostas individuais (máx. 300 

palavras) incluídas nos simpósios. Os organizadores de simpósios também deverão 

enviar informações dos autores para todos os apresentadores e organizadores de 

simpósios, ou seja, nomes, títulos, informações de contato, afiliação institucional ou 

organizacional e biografia resumida (máximo de 100 palavras) para cada autor. 

 

Workshops 

Os workshops são sessões práticas e voltadas para a ação. Essas sessões podem ter 

a forma de uma demonstração ou uma sessão de instruções participativa. Os workshops 

têm como objetivo treinar os participantes e envolvê-los na prática. Os workshops terão 

a duração de 90 minutos. As propostas de workshop devem descrever o conteúdo 

pretendido, os objetivos, e os componentes práticos da sessão (máximo de 500 

palavras). 

 

Pôsteres 

As apresentações de pôsteres visam oferecer aos participantes uma oportunidade de 

apresentar seus trabalhos em um formato visual e proporcionar boas oportunidades de 



interação e discussão. As propostas devem descrever o conteúdo pretendido e o motivo 

pelo qual a apresentação de um pôster é mais adequada ou preferida (máximo de 300 

palavras). Os pôsteres devem ser projetados para o tamanho A1 (594 x 841 mm / 23,4 

x 33,1 polegadas) e podem estar na orientação paisagem ou retrato. Os participantes 

receberão um poster board. Os apresentadores devem garantir que informações 

importantes podem ser lidas a cerca de um metro de distância; que o título é curto e 

atraente; que o texto é claro e direto ao ponto; que gráficos, cores e fontes são usados 

de forma eficaz; e que o layout é consistente e limpo. 

 

 

Formato da sessão online: 

 
Apresentação e discussão 

As sessões online incluirão uma apresentação pré-gravada de 10-15 minutos, 

disponível para todos os participantes online. As apresentações online devem ser 

bastante focadas. Recomendamos que as sessões online incluam no máximo três 

apresentadores. Os apresentadores terão um período de 15 minutos para se reunirem 

com os participantes online para discussão ao vivo. 

 

 

CRITÉRIOS DE REVISÃO 

 

Nós encorajamos propostas que sejam originais, envolventes, significativas, de alta 

qualidade, claras e relevantes. 

 

 Original: a proposta explora uma nova ideia, projeto ou problema; discute novas 

pesquisas; ou apresenta novas maneiras de considerar informações já 

existentes. 

 Envolvente: o formato da apresentação envolverá o público de alguma forma 

ou tem alto potencial para atrair participantes da conferência, atendendo às 

necessidades da comunidade. 

 Significativa: a proposta levanta e discute questões importantes e engajadoras 

para o intercâmbio virtual, e seu conteúdo pode ser amplamente divulgado e 

compreendido. 

 Embasada: reivindicações são apoiadas por dados suficientes; as 

reivindicações baseiam-se na literatura relevante e/ou perspectivas múltiplas; e 

as limitações são descritas honestamente (apenas artigos de pesquisa). 

 Clara: os resultados pretendidos da sessão são facilmente compreendidos. 

 Relevante: a proposta aborda tópicos de interesse em intercâmbio virtual. 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

 Abertura do sistema de submissão de propostas: 15 de janeiro de 2021. 

 Prazo para submissão de resumos: 01 de março de 2021. 

 Notificação de aceitação: Na semana de 19 de abril de 2021. 

 Abertura das inscrições: 01 de abril de 2021. 

 Encerramento das inscrições: 01 de outubro de 2021. 

o Inscrições antecipadas (early bird): 01 de abril - 30 de julho de 2021. 

 Prazo da bolsa: 01 de julho de 2021. 



 Envio de artigos para anais da conferências (opcional): 29 de outubro de 2021. 

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO 

 
As propostas devem ser enviadas por meio da página da conferência: 

iveconference.org. 

As seguintes informações serão solicitadas durante o processo de inscrição: 

 Nomes, títulos, informações de contato, afiliação institucional ou organizacional 

e biografia resumida (máximo de 100 palavras) para todos os apresentadores e 

organizadores de simpósios. 

 Área temática da conferência (selecionada da lista acima) 

 Formato da sessão (selecionado da lista acima) 

 Título do resumo 

 Resumo (conforme especificado acima para cada formato) 

 

Todos os apresentadores devem se inscrever para a conferência até 03 de julho de 

2021. Por favor, notem que os apresentadores devem cobrir todos os custos associados 

à participação no IVEC 2021. Um número muito limitado de bolsas pode estar 

disponível, mas os apresentadores devem presumir que não receberão auxílio para 

viagens ou isenções da taxa de inscrição. 

 

OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO 

 

Os anais da conferência serão publicados apenas eletronicamente. Para serem 

incluídos nos anais da conferência, os apresentadores devem enviar uma cópia editada 

de sua visão geral da sessão até 29 de outubro de 2021. Mais informações e quaisquer 

oportunidades de publicação adicionais serão anunciadas no site da conferência: 

www.iveconference.org. 

 

LICENÇA 

 
Os organizadores apoiam o uso e criação de Recursos Educacionais Abertos. Todos os 

envios e apresentações devem ser licenciados sob a Licença Creative Commons 

Atribuição-Não-comercial 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), que 

permite que outros compartilhem e desenvolvam seu trabalho para fins educacionais, 

de pesquisa e outros fins não-comerciais. Ao enviar uma proposta, você concorda em 

usar esta licença em trabalhos submetidos relacionados à sua apresentação. 

 

Para perguntas, entre em contato com info@iveconference.org.  

iveconference.org
http://www.iveconference.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:info@iveconference.org

