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O International Virtual Exchange Consortium (IVEC) é uma comunidade global e inclusiva de 
praticantes, pesquisadores e profissionais de intercâmbio virtual que fornece um fórum de 
diálogo e crescimento. A comunidade busca desenvolver a pedagogia e a pesquisa em 
intercâmbio virtual por uma variedade de meios, incluindo a realização de uma conferência 
anual. A conferência anual do IVEC é o maior e mais importante evento sobre intercâmbio 
virtual, proporcionando, assim, um fórum para professores, administradores, estudantes e 
técnicos de instituições ao redor do mundo interessados na prática crescente de intercâmbio 
virtual. Ela oferece oportunidades autênticas de envolvimento intercultural e transnacional, além 
de permitir o aprendizado de tecnologia para conectar pessoas ao redor do mundo. Por meio 
de cursos e atividades colaborativas, o intercâmbio virtual apoia o desenvolvimento de 
competências transferíveis para viver e trabalhar globalmente e oferece oportunidades para 
experiências de aprendizagem aplicadas. Para mais informações sobre a conferência e a 
prática de intercâmbio virtual, visite: IVEConference.org. 
 
O IVEC 2023 será co-organizado pela Associação Brasileira de Educação Internacional 
(Faubai) e pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) em colaboração com as instituições e 
organizações do Conselho do IVEC: DePaul University, Drexel University, Durban University of 
Technology, East Carolina University, FAUBAI, UNICollaboration, Universidad de Monterrey, 
and University of Washington Bothell.   
 
Convidamos a todas e todos, indivíduos, instituições e organizações ao redor do mundo a 
submeterem propostas focadas em intercâmbio virtual. Aceitamos propostas de praticantes 
experientes em intercâmbio virtual (instrutores, técnicos e administradores) e estudantes que 
tenham participado em intercâmbio virtual. Encorajamos, particularmente, submissões de 
estudantes de doutorado ou pesquisadores em início de carreira.  
 
Os idiomas da conferência serão inglês, português e espanhol e as submissões poderão ser 
feitas nesses idiomas. Todas elas passarão por um processo de revisão por pares duplo-cego. 

http://www.iveconference.org/
http://iveconference.org/


Os autores serão notificados a tempo de se inscreverem dentro do período de inscrição com 
desconto.   

TRILHAS DA CONFERÊNCIA DE 2023  
São bem-vindas as propostas para apresentações de trabalhos, workshops e simpósios em 
qualquer área do intercâmbio virtual. Os tópicos podem incluir os seguintes temas (mas não 
estão limitados a eles): 
 

● Novo! EQUIDADE E INCLUSÃO: relatos de esforços internacionais para superar 
desafios de equidade e inclusão em projetos de intercâmbio virtual. 

● PRÁTICA: Estudos de caso e relatórios práticos, assim como relatórios sobre o uso de 
pedagogia inovadora, práticas de alto impacto e tecnologia para melhorar o intercâmbio 
virtual. 

● ESTRATÉGIA & POLÍTICAS: estratégias de intercâmbio virtual e políticas em nível 
departamental, escolar, docente, institucional e sistêmico.   

● IMPACTO POR MEIO DA PESQUISA: relatórios de pesquisa avaliando o impacto e 
os resultados de projetos de intercâmbio virtual, bem como o campo de atuação de 
forma mais ampla. As propostas devem articular claramente as questões e 
metodologia da pesquisa e apresentar resultados/análises concretas e concluídas. As 
propostas que abrangem vários projetos ou termos terão prioridade. 
     

Este ano não haverá uma trilha específica para as "Vozes Estudantis". Os alunos 
apresentadores, no entanto, são bem-vindos em de qualquer trilha. 

FORMATOS DAS SESSÕES 
O IVEC 2023 será realizado em formato híbrido, permitindo que participantes se encontrem 
pessoal ou virtualmente. Ao menos um dos apresentadores de cada sessão deverá estar 
presencialmente em São Paulo, com exceção das sessões no formato Flash Talks, os 
quais podem ser pré-gravados, e dos Workshops, totalmente remotos. Um indivíduo pode 
ser apresentador em, no máximo, duas sessões.  
 
Flash Talks (10 min) 
Essas apresentações rápidas e curtas oferecem uma oportunidade para gerar novas ideias, 
conversas e colaborações em vários tópicos e disciplinas. Estudos de caso e inovações na 
prática geralmente se encaixam melhor neste modelo.  
 
Apresentações (40 min)  
Essas sessões consistem em um máximo de 30 minutos para a apresentação e 10 minutos 
para a discussão. As propostas de apresentação devem incluir uma descrição completa do que 
será apresentado (máximo de 300 palavras). 
 



Workshops (90 min) 
Workshops são sessões interativas e focadas na ação e têm o objetivo de treinar e envolver, na 
prática, os participantes. Essas sessões podem assumir a forma de uma demonstração ou de 
uma sessão participativa com instruções (how-to-session). Para facilitar o engajamento com a 
diversidade do público, os workshops serão totalmente presenciais ou totalmente remotos. 
Propostas de workshops devem especificar o formato e descrever o conteúdo pretendido, 
assim como os objetivos e os componentes práticos da sessão (máximo de 300 palavras).  
 
Simpósio (90 min) 
Os simpósios são sessões moderadas de apresentações de especialistas sobre um tema, um 
conteúdo ou uma metodologia comum, projetadas para dar ao público perspectivas diferentes. 
Eles devem incluir um mínimo de 3 apresentadores de pelo menos 2 instituições ou 
organizações. O moderador do simpósio deve estar preparado para estabelecer conexões 
entre os apresentadores em uma sinopse de 5-10 minutos, bem como facilitar discussões entre 
os participantes. As submissões devem incluir uma visão geral que aponte temas e objetivos do 
simpósio, além da contribuição de cada apresentador (máximo de 500 palavras).  

CRITÉRIOS DE REVISÃO 
Encorajamos propostas que sejam: 

● Alinhadas a uma das Trilha da Conferência: ver os critérios específicos acima.  
● Originais: a proposta explora uma ideia, um projeto ou uma questão nova, discute 

novas pesquisas ou apresenta novos modos de considerar informações já existentes.  
● Relevantes: a proposta tem alto potencial de atrair participantes da conferência por 

atender às necessidades da comunidade, levanta questões importantes para o 
intercâmbio e o engajamento virtual e seu conteúdo pode ser amplamente 
disseminado e entendido.  

● Claras: os resultados pretendidos da sessão são facilmente entendidos. 
● Fundamentadas: as reivindicações são apoiadas por dados suficientes e baseiam-se 

em literatura relevante e/ou em perspectivas múltiplas, e as limitações são descritas 
honestamente (somente trabalhos de pesquisa) 

  
DATAS IMPORTANTES  

● Abertura do sistema de submissões: 15 de fevereiro de 2023 
● Prazo para submissão de resumos: 15 de março de 2023 
● Notificação de aceitação: 15 de maio de 2023 
● Abertura das inscrições: 11 de abril de 2023 
● Encerramento das inscrições: 1º de outubro de 2023 

o Registro antecipado: 11 de abril a 15 de agosto de 2023 
● Prazo para inscrição para bolsas: 1º de julho de 2023 
● Envio de trabalhos para anais do congresso (opcional): 10 de novembro de 2023. 



INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO  
As propostas devem ser enviadas por meio do site da conferência (www.iveconference.org) a 
partir de 15 de fevereiro de 2023.  
As seguintes informações serão solicitadas durante o processo de submissão: 

● Nomes, títulos, informações de contato, afiliação institucional ou organizacional e 
breve biografia (máximo de 100 palavras) para todos os apresentadores e 
organizadores de simpósios  

● Trilha da Conferência (selecionada a partir da lista acima) 
● Formato da sessão (selecionado a partir da lista acima) 
● Título do resumo  
● Resumo (máximo de 300 palavras; 500 palavras para simpósios) 

 
Todos os participantes devem se inscrever na conferência antes de 20 de agosto de 2023. 
Deve-se ter em conta participantes/apresentadores devem cobrir todos os custos associados à 
participação no IVEC 2023. Haverá um número limitado de bolsas para cobrir unicamente as 
taxas de inscrição.  

OPORTUNIDADES DE PUBLICAÇÃO 
Os anais da conferência serão publicados apenas eletronicamente. Para terem uma visão geral 
da sessão incluída nos anais os apresentadores devem submeter uma cópia limpa e editada de 
sua apresentação até 3 de novembro de 2023. Mais informações e oportunidades adicionais de 
publicação serão anunciadas no site da conferência: www.iveconference.org 

LICENÇA 
Os organizadores apoiam o uso e a criação de Recursos Educacionais Abertos.  Todas as 
submissões e apresentações devem ser licenciadas sob a Licença Creative Commons 
Attribution-Noncommercial 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), que permite 
que outros compartilhem e desenvolvam a partir de seu trabalho para fins educacionais, de 
pesquisa e outros fins não-comerciais.  Ao submeter uma proposta, você concorda em usar 
esta licença em trabalhos submetidos relacionados à sua apresentação. 
 
Para perguntas, entrar em contato com info@iveconference.org 

http://www.iveconference.org/
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