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Chamada de apresentação 
de trabalhos 

Sessão aberta do NPSIG na 
WLIC 2016 em Columbus 

 

 

ENGLISH 

O Grupo de Interesse Especial de Novos Profissionais (NPSIG) da 

IFLA convida-os a apresentar uma proposta para a sessão aberta de NPSIG 

que será realizada em Columbus, Ohio, Estados Unidos, em agosto de 2016. 

Tema: “Falhar com sucesso na carreira de um bibliotecário: é um 

retrocesso, uma oportunidade para crescer, ou apenas um 

incidente indesejável na estrada para o sucesso?” 

O gerenciamento de falhas é uma questão crítica quando se trata de inovação e 

criatividade. Se a falha será um evento natural na vida profissional de cada 

bibliotecário criativo e inovador, o gerenciamento de falhas deve ser discutido 

no mundo das bibliotecas. 

A sessão aberta do NPSIG será uma oportunidade para compartilhar 

experiências entre bibliotecários de diferentes gerações (novos bibliotecários, 

assim como profissionais experientes), e aprender sobre como lidar com o 

fracasso. 

Trabalhos que apresentem aspectos psicológicos ou iniciativas reais nas 

bibliotecas no campo da gestão de falha terão preferência. 

O trabalho deve refletir  o tema da conferência da IFLA 2016 em Columbus: 

“Conexões, Colaboração, Comunidade“. 

http://2016.ifla.org/cfp-calls/new-professionals-special-interest-group
http://2016.ifla.org/cfp-calls/new-professionals-special-interest-group
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Os comentários recebidos antes e durante a sessão enriquecerão a discussão 

presencial. 

Diretrizes para submissão: 

Resumos completos de até 500 palavras devem ser submetidos em Inglés para 

análise dos membros do Grupo de Interesse Especial. 

Resumos (assim como os trabalhos e apresentações finais) devem ser 

trabalhos originais e não publicados. 

O prazo para a apresentação de um resumo completo, incluindo o título e os 

detalhes completos do autor (nome, filiação profissional, endereço, e-mail) é 

dia 28 de fevereiro de 2016. 

Por favor, envie seu resumo como um anexo .odt, .doc ou .docx 

para:npsig.ifla@gmail.com 

Os apresentadores serão notificados se os seus resumos foram aceitos até dia 1 

de abril de 2016. Os trabalhos completos (em qualquer uma das línguas 

oficiais da IFLA) deverão ser apresentados até 1 de junho de 2016. A 

apresentação (se houver) terá de ser em Inglés. 

Prazos importantes: 

 28 de fevereiro de 2016: Envio do resumo 

 1 de abril de 2016: Notificação aos autores 

 1 de junho de 2016: Envio do texto integral 

No dia da sessão aberta, sua apresentação será uma demonstração ao vivo de 

10 minutos e participação no debate. Ficamos ansiosos pelas suas 

contribuições! 

Por favor, note: 

Pelo menos um dos autores do trabalho deve estar presente para apresentar 

um resumo da apresentação durante a sessão aberta em Columbus, Ohio. Os 

mailto:npsig.ifla@gmail.com
http://www.ifla.org/language-policy
http://www.ifla.org/language-policy
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resumos só devem ser apresentados no entendimento de que as despesas dos 

participantes da conferência serão de responsabilidade do(s) 

autor(es)/apresentador(es) de submissões aceitas. 

Todos os trabalhos apresentados na IFLA WLIC 2016 estarão disponíveis on-

line através da Biblioteca IFLA sob a licença Creative Commons Attribution 

4.0. 

Os autores dos trabalhos aceitos devem preencher o formulário da IFLA de 

permissão dos autores. 

Todas as despesas, incluindo o registro para a conferência, viagens, 

alojamento, entre outras, são de responsabilidade dos autores / 

apresentadores. IFLA não fornecerá apoio financeiro, mas uma carta de 

convite especial pode ser emitida aos autores. 

Subsídios para participar do Congresso: 

A lista de oportunidades de apoio está disponível em nosso site Bolsas para 

participação do Congresso. 

  

*The NPSIG would like to thank Érica Saito for reviewing this translation!  
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