
 

POLÍTICA WIAL PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS/ESTUDOS 

NA BIBLIOTECA VIRTUAL E MÍDIAS SOCIAIS 

 

Este documento visa estabelecer os critérios para publicação de artigos e estudos elaborados pelos membros da                

Comunidade WIAL Brasil na Biblioteca virtual e mídias sociais que o WIAL (World Institute for Action Learning)                 

disponibiliza para o público em geral e para suas comunidades, como por exemplo a de CALCs (Certified Action                  

Learning Coaches) e certificandos (pessoas em processo de certificação). 

 

Qualquer situação não prevista neste documento deverá ser analisada pelos membros da diretoria do WIAL Brasil.  

 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

Entende-se por Artigo/ Estudos:   

 

Uma publicação escrita que se caracteriza pela descrição e apresentação de dados resultantes de um projeto de Action                  

Learning na prática ou pesquisa realizada seguindo um método específico, sendo ele de comparação, pesquisa               

ou científico ou de temas co-relatos ou que sejam foco de estudo para melhoria da prática como Coach de Action                    

Learning.  

 

O que não é Artigo/ Estudo:  

● Compilados de informações sem expressão de diferentes perspectivas   ou aprendizados.  

● Compilados de conteúdos de outrem sem quaisquer alterações ou considerações adicionais.  

 

 

2. OBJETIVO GERAL  

 

a) Comprovar a eficácia e eficiência da metodologia de Action Learning na prática.  

b) Promover ampliação de conhecimento para a Comunidade WIAL.  

c) Oportunizar o compartilhamento de informações e a promoção do aprendizado. 

d) Promover o aprendizado individual e de grupo.  

e) Permitir reflexão aprofundada sobre os dados que suportam a pratica de Action Learning.  

f) Gerar oportunidade para que os coaches de Action Learning se desenvolverem e estejam mais preparados               

para a prática.  

 

 

3. DIRETRIZES  

 

3.1. O que pode ser divulgado: 

● Estudos bibliográficos referentes ao tema Action Learning ou temas que sejam co-relatos de a 

● Cases reais relatando resultados de aplicações de Action Learning ou algum produto do WIAL.  

● Compartilhamento de aprendizados a partir de estudo ou prática.  

●  
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3.2. Conteúdos: todo conteúdo produzido pelos membros da Comunidade referente ao tema Action Learning              

deverá, antes de ser publicado em alguma mídia do WIAL Brasil, passar por uma Curadoria e ser analisado                  

e aprovado pelo Comitê de Curadoria. 
 

3.2.1.Curadoria de conteúdo: O propósito da Curadoria é zelar e cuidar dos conteúdos para que sejam                  

compatíveis e coerentes com a essência e a correção dos conceitos do modelo WIAL Action Learning.  

 

Entende-se por Curadoria: Um processo que envolve pesquisa, adequação, redação, edição, além da             

definição de uma estratégia de divulgação.  

 

3.2.2. Composição do Comitê da Curadoria: Participa desse Comitê pelo menos 2/3 dos membros da                    

diretoria do WIAL Brasil ou membros convidados da comunidade, desde que sejam PALCs/SALCs ou              

MALCs. 

 

3.2.3. Coordenação do Comitê da Curadoria: a cada ano, o comitê pode eleger uma pessoa para atuar                       

como coordenador (a) que ficará responsável por recepcionar as publicações e oficialmente oferecer             

um retorno sobre sua publicação conforme os critérios para divulgação. O coordenador bem como os               

membros do comitê serão divulgados anualmente na própria página da Biblioteca Virtual WIAL.  

 

 

3.3. Critérios para divulgação: 

● Precisão e correção das informações. 

● Atualidade do tema/assunto/conceitos. 

● Relevância e potencial interesse para comunidade e para o tema Action Learning. 

● Ineditismo / inovação dos temas tratados.  

 

 

4. PROCESSO  

As pessoas que se interessarem em ter seus artigos publicados pelo WIAL, deverão encaminhar ao Comitê de                 

Curadoria (administrativo@wial.org.br), que tem até 3 meses para analisar e divulgar/encaminhar resposta            

ao solicitante com feedback estruturado respeitando os critérios para divulgação. Os direitos autorais             

permanecem de seu autor mas WIAL tem o direito de utilizar como julgar necessário, desde que citada a                  

fonte. 
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